
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 

 

 
 
 Blad 

1 (20) 

 

 

 
 
 

Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 8 februari 2016, klockan 18.30-19.10. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 

Strengbom (S) §§ 13-25, Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), 

Elisabeth Persson (S), Margareta Johansson, (S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren (S), 

Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Annika Westling (V), 

Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP), Madelene Ericsson (C), AnneMarie Andersson 

(C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), 

Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 

Hendrik Mayer (L), Olof Lindberg (L), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström (SD), 

Roland Jansson (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Urban Dahlgren (S), Jasminka Custovic (S) §§ 26-28, Mats Qvisth (C), Yvonne Ericsson 

(M), Eva-Carin Sandbom (L) och Hannu Söderlund (KD). 
 

Ersättare  Jasminka Custovic (S) §§ 13-25, Barbro Jansson (S), Anna-Karin Tornemo (V), Ingemar 

Hielte (MP), Margareta Barkselius (C), Niclas Lund (M), Staffan Norgren (M), Kurt 

Karlsson (M) och Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchef Claes-Urban Boström och kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Margareta Johansson och Madelene Ericsson 

Ersättare för 
justerare Christer Henriksson och Roland Jansson 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-02-08, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer        13-28 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
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 Gunilla A. Aurusell 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  

 Margareta Johansson  Madelene Ericsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Protokoll 2016-02-08 
 

13 Allmänhetens frågestund 

14 Rapportering av uppdrag – Kommunstyrelsens och nämndernas detaljbudgetar 
2016 

15 Korrigering av fullmäktigebeslut – Försäljning av del av Skillinge 2:37 

16 Svar på medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg 

17 Svar på medborgarförslag – Säkra upp Kungsörsleden 

18 Svar på motion - Sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och Kungsör 

19 Svar på motion – Underlätta cyklandet 

20 Svar på motion - Skapa en trafiksäkrare miljö på Västerskolans parkeringsplats 

21 Svar på motion - 15 minuters parkering vid Kinnekulle och Västergårdarnas 
förskolor 

22 Köksorganisationen i Kungsörs kommun 

23 Nytt avtal med Migrationsverket – Överenskommelse om blandade platser för 
asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd 

24 Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende Södergården 

25 Interpellation – Arbetet med centrumplanen 

26 Motion – Fjärrvärme till Valskog 

27 Motion – Återinför arbetsutskott i kommunstyrelse, socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd 

28 Val av huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 13 
Allmänhetens frågestund (KS 2016/5) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden (inkl. KS-handling), 
socialnämnden (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 14 
Rapportering av uppdrag – Kommunstyrel-
sens och nämndernas detaljbudgetar 2016 
(KS 2014/109) 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015 
fastställdes budgetramarna för 2016.  
 
Samtidigt gavs ett uppdrag till styrelsen och nämnderna att redo-
visa sina detaljbudgetar för 2016 vid kommunfullmäktiges sam-
manträde i februari 2016. 
 
Nämndernas/förvaltningarnas rapporter har sammanställts.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 188 
• Sammanställning av nämndernas/förvaltningarna detaljbud-

getar och mål 
 
Beslut Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av detaljbudgetar 

för 2016. Det sammanställda materialet utgör kommunens budget 
för 2016. 
 
Budgeten redovisas som KS-handling nr 5/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

CapitalUno AB, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 15 
Korrigering av fullmäktigebeslut – Försälj-
ning av del av Skillinge 2:37 (KS 2015/188) 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2015 att sälja del av 
fastigheten Skillinge 2:37 till CapitalUno AB. Vid fullmäktiges 
sammanträde beslutades om ett tillägg som innebar att en åter-
köpsklausul skulle tillföras kontraktet.  
 
Efter konsultationer med jurist har det konstaterats att en återköps-
klausul innebär oklarheter juridiskt. För att undvika detta föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktige korrigerar sitt beslut 
och istället för återköpsklausul inför en klausul i köpekontraktet 
som ger kommunen en förköpsrätt under fem år. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-08, § 91 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-01-26 

 
Beslut  Kommunfullmäktige korrigerar sitt beslut från den 8 juni 2015, § 

91 till följande lydelse: 
 

Kommunfullmäktige säljer 6 544 m2 av fastigheten Skillinge 2:37 
till Capitaluno AB för en köpeskilling av 308 720 kronor, exklusive 
moms.   
 
I köpekontraktet införs en klausul som ger kommunen en förköps-
rätt under fem år från det att köpekontraktet undertecknats och 
fastigheten sålts. Ett eventuellt förköp sker till en köpeskilling 
fastställt genom en oberoende värdering. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Karin och Hans Westin, Kungsörs KommunTenik AB, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 16 
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning 
på gångväg (KS 2015/328) 
Karin och Hans Westin föreslår i ett medborgarförslag att kommu-
nen ska sätta upp gatubelysning på gångvägen från hörnet Tall-
gatan/Ängsvägen till Björkvägen/Eddavägen. Gångvägen snöröjs 
av kommunen och används dagligen av barn på väg till och från 
skolan och övriga boende.  
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. Som ett led i beredningen begärdes ett yttrande från 
Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB är i grunden är positiv till förslaget och menar att det är 
värt att gå vidare och ta in ett utformningsförslag och en offert. 
Trygga och säkra gång- och cykelvägar är viktiga både för 
rekreation och för att underlätta för våra medborgare att ta sig till 
jobb/skola på ett klimatsmart sätt.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Hans och Karin Westin 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 130 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 5  

 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att ta fram ett utformningsförslag och en offert för belysning i det 
aktuella området.  

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Hans Lund, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 17 
Svar på medborgarförslag – Säkra upp 
Kungsörsleden (KS 2015/374) 
Hans Lund föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörsleden ska 
säkras upp. Skyltning om betesdjur är bristfällig. Lund föreslår att  
kommunen, efter samråd med markägaren, sätter upp ett nytt sta-
ket parallellt med det som är uppsatt mot åkern/Gersillasidan så att 
en 3-4 meter bred gång bildas. På så sätt få man en säkrare passage 
genom den vackra hagen och slipper samtidigt problemet med de 
plankor som ligger över ett sankt område mitt i hagen. 
 
I samband med att förslaget ställdes i fullmäktige framhöll för-
slagsskrivaren att det inte behöver vara staket, stängsel räcker. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. Som ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs 
KommunTeknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB föreslår att skyltningen om betesdjur vid de båda fårtrap-
porna ses över. I övrigt föreslås avslag. Vandringsleden passerar 
ett antal betesmarker. Betande djur är en nödvändighet för att 
naturvärdena i hagmarkerna ska bibehållas. Om ytan inte kan an-
vändas som betesmark krävs troligen slåtter/slyröjning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Hans Lund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 159 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 6 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att se över skyltningen om betesdjur längs Kungsörsleden.  
 
 I övrigt avslås medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kerstin Åkesson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 18 
Svar på motion - Sammanhållet cykelnät 
mellan Köping, Arboga och Kungsör  
(KS 2015/320) 
Kerstin Åkesson (MP), föreslår i en motion att Köping, Arboga 
och Kungsörs kommuner gemensamt ska verka för utbyggnad av 
ett sammanhängande cykelvägnät mellan kommunerna.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs Kommun-
Teknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB menar att det finns skäl att sträva mot ett sammanhängan-
de cykelnät mellan Kungör, Arboga och Köping men att nyttan 
måste vägas mot kostnaden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Kerstin Åkesson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 144 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 7 
 

Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun-
Teknik AB i uppdrag att bevaka och verka för en utbyggnad av 
sammanhållet cykelnät i kontakterna med Trafikverket, Köpings 
och Arboga kommuner. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Petter Westlund, Kungsör KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 19 
Svar på motion – Underlätta cyklandet  
(KS 2015/372) 
Petter Westlund (C) föreslår i en motion att kommunen ser över 
och åtgärdar oklara och osäkra korsningar för cykeltrafiken så att 
kommunens cykelbanor tydligt knyts ihop för ett säkrare cyklande. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs Kommun-
Teknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB menar att det är naturligt att sträva mot ett sammanhän-
gande säkert vägnät för såväl cyklister som gångare och övriga 
trafikantgrupper.  
 
Att se över, identifiera och komma med åtgärdsförslag för att säkra 
oklara eller osäkra korsningspunkter i vårt cykelnät är ett förhål-
landevis stort utredningsarbete som kommer att kräva resurser. Att 
åtgärda alla korsningspunkter kan vara ett långsiktigt mål. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Petter Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 170 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 8 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 
Ericsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att göra en genomlysning under 2016 av oklara och osäkra kors-
ningar för cykeltrafiken. Genomlysningen ska utmynna i en icke 
bindande plan för åtgärder på sikt. 

 
 Vissa punkter bör kunna lösas i samband med arbetet med cent-

rumplaneringen. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Hendrik Mayer, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 20 
Svar på motion - Skapa en trafiksäkrare miljö 
på Västerskolans parkeringsplats  
(KS 2015/359) 
Henrik Mayer (FP), föreslår i en motion att  
- Kungsörs KommunTeknik AB ska få i uppdrag att ta fram ett 

förslag till mer trafiksäker parkeringsplats vid Västerskolan 
- medel avsätts för skapandet av en bra parkeringsplats och 

trafiklösning  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs Kommun-
Teknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB menar att det är klokt att se över hela trafiksituationen. 
Generellt så kan man säga att föräldrar i större utsträckning än 
tidigare skjutsar sina barn till skolan idag. Många skolor är byggda 
och planerade för en tid då fler elever och även lärare gick eller 
cyklade till skolan. En bättre trafikmiljö skulle kunna bidra med att 
fler föräldrar vågade låta sina barn cykla eller promenera till 
skolan. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hendrik Mayer  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 166 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 9 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 
att utreda hur en mer trafiksäker miljö kan skapas kring Väster-
skolans parkering och utanför Kinnekulle och Västergårdarnas 
förskolor. 

 
 När utredningen är klar bör det stå klart hur mycket en lösning 

kan komma att kosta. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Annika Westling, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 21 
Svar på motion – 15 minuters parkering vid 
Kinnekulle och Västergårdarnas förskolor  
(KS 2015/363) 
Annika Westling (V), föreslår i en motion att ett flertal 15-minu-
ters parkeringsplatser markeras ut och skyltas på parkeringen vid 
Kinnekulle och Västergårdarnas förskolor för att förbättra barnens 
trafiksäkerhet och underlätta för småbarnsföräldrar.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs Kommun-
Teknik AB (KKTAB). 
 
KKTAB menar att det är klokt att se över hela trafiksituationen. 
Att begränsa parkeringstiden kan vara ett möjligt verktyg för att 
uppnå bättre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Annika Westling  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 167 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 10 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 
att utreda hur en mer trafiksäker miljö kan skapas kring Väster-
skolans parkering och utanför Kinnekulle och Västergårdarnas 
förskolor. 

 
 När utredningen är klar bör det stå klart hur mycket en lösning 

kan komma att kosta. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 22 
Köksorganisationen i Kungsörs kommun 
(KS 2015/447) 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att 
Mistelns kök överförs från socialnämndens ansvarsområde till 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde från och med den 1 
mars 2016. 
 
I kommunfullmäktiges beslut den 8 juni 2015, § 89 gällande be-
ställning till Kungsörs KommunTeknik AB av nya Kung Karls 
skola ingår det att köket i den nya skolan även ska producera mat 
till socialförvaltningen. Bakgrunden till beslutet är att båda nuva-
rande köken i de bägge förvaltningarna har stora renoveringsbehov 
och att en gemensam produktion bedöms ha flera avgörande för-
delar.  
 
Samverkan mellan köken sker redan idag bland annat genom att 
kökschefen för barn- och utbildningsförvaltningen även ansvarar 
för köket på Misteln som tillhör socialförvaltningens verksamhets-
område.  
 
För att underlätta administrationen och ytterligare öka möjligheten 
till flexibilitet förslås att en organisationsförändring genomförs. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2015-11-25 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-09, § 60 
• Socialnämndens protokoll 2015-12-15, § 115 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 11 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

och Mikael Peterson (S) bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar överföra Mistelns kök från social-

nämndens ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde från och med den 1 mars 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att föreslå ramänd-
ringar för barn- och utbildnings- respektive socialnämnden som 
konsekvens av den nya organisationen. Förslag till justerade 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

ramar ska vara klara så att kommunfullmäktige kan besluta om 
dem i juni 2016. 
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Migrationsverket, länsstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 
Nytt avtal med Migrationsverket – Överens-
kommelse om blandade platser för asyl-
sökande ensamkommande barn och ensam-
kommande barn med uppehållstillstånd  
(KS 2016/13) 
Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om ensam-
kommande flyktingbarn tecknades i december 2014. Det avtalet 
tecknades för blandade platser för nio asylsökande ensamkomman-
de barn och så få platser för ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd som möjligt. 
 
Migrationsverket har nu kommit med förslag till ny överenskom-
melse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-08, § 59 
• Migrationsverkets förslag till överenskommelse om blandade 

platser 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 12 inklusive 

reservation 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tecknar avtal med Migrationsverket enligt 
förslaget om blandade platser för 61 asylsökande ensamkommande 
barn och så få platser för ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd som möjligt. 
 
Antaget avtal redovisas som KS-handling nr x/2016. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
 

- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S), 
Madelene Ericsson (C) och Marie Norin Junttila (S) 

- avslag från Roland Jansson (SD), Stellan Lund (M) och Ari 
Jaanus (SD) 

 
Beslut Kommunfullmäktige tecknar avtal med Migrationsverket enligt 

förslaget om blandade platser för 61 asylsökande ensamkom-
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Migrationsverket, länsstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

mande barn och så få platser för ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd som möjligt. 
 
Antaget avtal redovisas som KS-handling nr 6/2016. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktigs beslut reserverar sig Sverigedemo-

kraterna skriftligt genom Ari Jaanus. 
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§ 24 
Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende 
Södergården (KS 2015/247) 
Den parlamentariska styrgruppen för nytt äldreboende har disku-
terat hur det nya äldreboende vid Södergården ska se ut. Planerna 
har nu kommit så långt att det är dags att projektera.  
 
Avsikten är att det nya äldreboendet ska finansieras av kommunen 
genom eget kapital. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Minnesanteckningar från styrgruppen – förstudie äldreboende 
2016-01-20 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 13 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att projektera nytt äldreboende vid Södergården enligt styrgrup-
pens förslag till utformning och därefter genomföra en upp-
handling. 
 
När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska 
kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen. 
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§ 25 
Interpellation – Arbetet med centrumplanen  
(KS 2016/14) 
AnneMarie Andersson (C), frågar ansvarigt kommunalråd – När 
kan Kungsörs innevånare se fram emot att få ett vackrare centrum? 
Hon önskar en redogörelse för  
- hur arbetet i centrumkommittén fortskrider, vad som hänt 2015 

och vad som planeras för innevarande år, samt  
- vilka investeringskostnader som förväntas 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från AnneMarie Andersson 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar 

interpellationen med bl.a. följande: 
 

- Första steget var iordningsställandet av Åparken 

- Sedan beställdes en utredning med förslag på en gångpassage 
bakom Brovaktarstugan mot Arbogaån för att knyta ihop 
hamnområdet med centrum och öka tillgängligheten. Denna är 
inte klar ännu 

- Ett utredningsuppdrag har lämnats på ytterligare en översyn av 
hamnområdet  

- Framtida busslinjedragning har diskuterats där ett förslag finns 
som ger ett bussfritt centrum 

- Första steget är taget för att, om möjligt, konvertera gamla 
kyrkogården till stadspark 

- Övriga frågor på kort sikt: Trafikföringen i centrum (framför 
allt Drottninggatans nedre och övre del) och Nytorget 

- På sikt: Stora Torget. 
 
Tack AnneMarie Andersson tackar för svaret. 
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§ 26 
Motion – Fjärrvärme till Valskog (KS 2016/22) 
Stellan Lund (M) och Hans Carlsson (M), föreslår i en motion att 
kommunen ska undersöka möjligheten att 
- ansluta Valskog till den blivande fjärrvärmeförbindelsen som 

kommer att byggas mellan Arboga och Köping 
- dra vatten och avlopp samtidigt 
 
Motionärerna förslår vidare att Arboga och Köping kontaktas för 
anslutning om förutsättningarna är goda. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 27 
Motion – Återinför arbetsutskott i kommun-
styrelse, socialnämnd och barn- och utbild-
ningsnämnd (KS 2016/23) 
AnneMarie Andersson (C), föreslår i en motion att kommunen ska 
införa arbetsutskott till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. Vidare föreslår hon att 
- kallelser till arbetsutskott med ärendeförteckning offentliggörs 

senast en vecka innan sammanträdet 
- protokoll från arbetsutskott ska finnas med i kallelse till 

nämndsammanträdet 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från AnneMarie Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 28 
Val av huvudmän i Sparbanken Västra Mälar-
dalen (KS 2015/457) 
Mandatperioden för huvudmän kommunfullmäktige tidigare utsett 
som huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen går ut 2016. Spar-
banken önskar i skrivelse att kommunen snarast väljer fyra huvud-
män för tiden efter årsstämman 2016 till och med årsstämman 
2020. Av skrivelsen framgår också vilka valbarhetskrav som finns. 
 
För innevarande period är följande personer utsedda:  
- Lars Andersson 
- Gunilla A Aurusell 
- Ewa Granudd 
- Per Strengbom 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från Sparbanken Västra Mälardalen inkommen 2015-
12-18 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser  

- Lars Andersson, Åsta 101, 731 97 Köping 
- Gunilla A Aurusell, Åsgatan 22, 736 31 Kungsör 
- Ewa Granudd, Storgatan 35, 736 32 Kungsör 
- Per Strengbom, Råsta 141, 736 91 Kungsör 

 
 som huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen för tiden efter 

årsstämman 2016 till och med årsstämman 2020. 
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