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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 7 juni 2016, klockan 18.30-20.00. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 
Strengbom (S), 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), Kerstin Åkesson (MP), Peter 
Åkesson (MP), Petter Westlund (C) §§ 87-94, 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), Ewa 
Granudd (M), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Annicka 
Eriksson (SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Joel Pettersson (V), Margareta Barkselius (C) §§ 95-116 och Hannu 

Söderlund (KD)  
 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius (C) §§ 87-94, Monica 
Wastelius (C), Yvonne Ericsson (M), Staffan Norgren (M), Kurt Karlsson (M) och Uno 
Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Mikael Peterson och Rune Broström  
Ersättare för 
justerare Rigmor Åkesson och Carina Sjölund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-06-08, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        87-116 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Mikael Peterson   Rune Broström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdes-  
datum 2016-06-07, §§ 87-116 
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Protokoll 2016-06-07 
 

87 Allmänhetens frågestund 

88 Meddelande – Ny revisionsrapport 

89 Medborgarförslag – Tankstation med vätgas 

90 Svar på medborgarförslag – Flytta ankaret till gästhamnen 

91 Svar på motion – Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan 
föräldrar/ elev och skolan 

92 Svar på motion – Aktiviteter för barn och ungdomar 

93 Budgetramar för 2017 med plan 2018-2019 

94 Kommunfullmäktiges mål 2017-2018 

95 Reviderade Regler för färdtjänst – Ny färdtjänsttaxa 

96 Hjälpmedelspolicy i Västmanlands län 

97 Borgen till Kungsörs Vatten AB, ersätter delar av borgen till Kungsörs 
KommunTeknik AB 

98 Begäran från revisorernas om tilläggsanslag för 2016 

99 Revidering av arvodesreglementet 

100 Arvode till styrelsen i Kungsörs Vatten AB 

101 Tillfälligt arvode till socialnämndens 1:e vice ordförande 

102 Motion – Framtidens smarta sophantering 

103 Motion – Anslut Kungsör till Håll Sverige Rents kommunnätverk 

104 Interpellation – Kungsörs förtagsklimat 

105 Enkel fråga – Handlingsplan för jämställdhet 

106 Fyllnadsval – ledamot i socialnämnden 

107 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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108 Avsägelse och fyllnadsval – 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

109 Avsägelse och fyllnadsval – 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden 

110 Avsägelse och fyllnadsval – vice ordförande i Kungsörs Kommunförtag AB 

111 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentariska styrgruppen för politisk 
organisation m.m. 

112 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentariska styrgruppen för centrum-
projektet 

113 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

114 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB 

115 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs Vatten AB 

116 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 87 
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 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 88 
Meddelande – Ny revisionsrapport  
(KS 2016/137) 
Revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har granskat 
effektivitet/kostnadsjämförelser för förbundet  
 
Rapporterna har skickats till kommunfullmäktige för kännedom. 
Svar på rapporten lämnas av myndighetsförbundet. 
 
Kommunfullmäktige begärde i februari 2014 en genomlysning av 
förbundet med inriktning om att ta ett helhetsgrepp om kostnads-
bilden i förbundet. Rapporten kan ses som svar på detta. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv 2016-02-29 jämte Revisionsrapporten 

Granskning effektivitet/kostnadsjämförelser 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 89 
Medborgarförslag – Tankstation med vätgas 
(KS 2016/208) 
Annie Tesarz föreslår i ett medborgarförslag att Kungsör ska ha en 
tankstation för vätgas för att ge möjlighet att köra bil på ett 
miljövänligt sätt. Vidare föreslår hon att kommunen, eventuellt 
tillammans med Arboga och Köpings kommuner, tar reda på hur 
till exempel Karlskoga löst finanseringen av deras tankstation. Kan 
den lösas av kommuner och näringsliv i kombination med EU-
bidrag? 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Annie Tesarz 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Anita Karlsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 90 
Svar på medborgarförslag – Flytta ankaret till 
gästhamnen (KS 2016/63) 
Anita Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att  
- ankaret som idag är placerat nedanför gamla banvaktarstugan 

ska flyttas till gästhamnen 
- några parkbänkar och blomsterdekorationen placeras på den 

plats där ankaret nu finns  
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås. Att ankaret ligger där det ligger hänger ihop med dess 
historia. Hösten 1905 drev skonaren Helmine nerför Arbogaån, 
som på grund av ihärdigt regn hade kraftig ström. Farten var så 
hög att brovakten inte hann öppna broarna innan båten var framme 
vid dem. Som en sista desperat åtgärd för att reda upp situationen 
kastades båtens ankare, men ankartrossen gick av och ankaret blev 
kvar på åbotten. 

 
I samband med att den nya landsvägsbron byggdes 1963 påträf-
fades ankaret och bärgades. Det ligger nu på brofästet efter den 
tidigare bron, Sofiabron, som fick sitt namn efter Oskar ll:s gemål 
drottning Sofia. Hennes initialbokstav i form av ett S med krona 
prydde den gamla brons räcken, men placerades efter rivningen på 
brofästets utsida. 

 
Historien bör uppmärksammas genom att skylta upp platsen där 
ankaret ligger med dess historia så att både invånare och gäster kan 
läsa om det då de ser det numer lite unika ankaret.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 37 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 83 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Hans Carlsson, barn- och 
utbildningsförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 91 
Svar på motion – Skapa ett enhetligt kommu-
nalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/ 
elev och skolan (KS 2015/378) 
Stellan Lund och Hans Carlsson, båda (M), föreslår i en motion att 
barn- och utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram ett 
förslag på enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan för-
äldrar/elev och skola för att stärka och underlätta ett samarbete 
mellan dessa och bidra till en positiv undervisningssituation. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningschefen lämnat 
ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- Samverkan mellan föräldrar, elev och skolan är en viktig förut-
sättning för att skapa en bra lärmiljö. Inför yttrandet har föräld-
raråd och föräldrafokusgrupper vid Kungsörs grundskolor få 
lämna synpunkter. 

- På Västerskolan, Hagaskolan och Kung Karls skola finner man 
att det inte finns något behov av ett enhetligt kommunalt skol-
samverkansavtal eftersom samverkan redan finns men i andra 
former, medan föräldrarådet Björskogsskolan är positivt till 
förslaget. 

- Grunden för en bra samverkan är förståelse och ömsesidigt 
förtroende. För att samverkan ska vara förankrad lokalt före-
slås att varje skola även i fortsättningen ska få möjlighet att ut-
forma sina samverkansformer. 

- Uppföljning av samverkansformer kan ske vid de regelbundna 
träffarna mellan nämndens presidium och rektorerna. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 172 
• Barn- och utbildningschefens yttrande 2016-05-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 84 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningschefens yttrande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Hans Carlsson, barn- och 
utbildningsförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 
- bifall till motionen från Hans Carlsson (M) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande ordföranden de båda 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 

utbildningschefens yttrande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Lina Ekdahl, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 92 
Svar på motion – Aktiviteter för barn och 
ungdomar (KS 2016/103) 
Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att kommunen skyndsamt 
ska ta fram en plan för hur regeringens bidrag till gratis somma-
raktiviteter ska användas för att komma kommunens barn och 
ungdomar till del på bästa sätt. 
 
Förslagsställaren har följande förslag på aktiviteter: 
- sommarsimskola även för tonåringar 
- badresor 
- hålla fritidsgården öppen 
- aktiviteter som turneringar, kulturarrangemang m.m. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen, av vilket framgår att: 

- bidragets storlek är 177 000 kronor för Kungsörs kommun och 
kommer inom kort att rekvireras 

- arbetet med att planera aktiviter pågår i en grupp med represen-
tanter för barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltning och 
kultur- och fritidsenheten 

- klart är att fritidsgården  
• kommer att ha öppet två kvällar i veckan under veckorna 

26-28 
• erbjuda en resa till Sala silvergruva om tillräckligt intresse 

finns 
• eventuellt kommer att ordna en heldagsaktivitet på hemma-

plan 
 
Fritidsgården kommer att ha ferieverksamhet dagtid under veckor-
na 23-24 som tidigare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lina Ekdahl 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 53 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 85 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Lina Ekdahl, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till pågående planering. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning konstateras att det att en 

plan tagits fram för hur regeringens bidrag till gratis sommaraktivi-
teter ska användas. Därmed är motionen positivt behandlad. 

 
Följande yrkanden: 
- Per Strengbom (S) yrkar bifall till motionen, en justering av 

kommunstyrelsens förslag 
- Stellan Lund (M) yrkar tillägg innebärande att även fritidsgår-

den i Valskog ska ha extra öppet under sommaren. 
 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. 
 
1) Ställningstagande till förslaget om bifall till motionen 
2) Ställningstagande till tilläggsyrkanden om att även fritidsgår-

den i Valskog ska ha extra öppet i sommar. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller motionen och 
finner att så är fallet. 
 
Härefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar bifalla 
tilläggsyrkandet och finner att det avslagits. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomerna för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 93 
Budgetramar för 2017 med plan 2018-2019 
(KS 2016/165) 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram 
ett förslag till budgetramar för 2017-2019. Förslaget bygger på 
kända budgetförutsättningar, antaganden samt nämndernas 
önskade tillskott samt majoritetens prioriteringar. 
 
Kända budgetförutsättningar: 
- invånarantal om 8 400 personer (år 2017-2019) 
- löneutrymme om 2,6 procent (år 2017) 
- kompensation för intäkter och kostnader – externa 0 procent, 

interna 2,3 procent (vägt lön/övrigt) (år 2017) 
- investeringsnivå  

* ca 200 miljoner kronor år 2017,  
* ca 55 miljoner kr år 2018 och  
* ca 11 miljoner kr år 2019 

- extra pengar från staten (2017-2019) – 11,8 miljoner kronor 
- sänkta hyror från Kungsörs KommunTeknik AB för att finan-

siera ny skola 3,5 miljoner kronor (år 2017) 
 
Förvaltningarna önskar tillskott 2017 för: 
 
a) kommunstyrelsen 

- ökad avgift till kollektivtrafikmyndigheten för utökad 
turtäthet med 40 procent 

- ersättning Västra Mälardalens kommunalförbund 
- ersättning Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
- Ny tjänst överförmyndarkontoret 
- Kungsörs andel i nytt ekonomisystem  
- Kungsörs andel i ny tjänst som IT-strateg  
- Profilering av kommunen som arbetsgivare 
- Nytt lånesystem (RFID-system) biblioteket 
- Allsång, exkl. eventuell sponsring 
- Hyra isaggregat, ismaskin, läktare ishallen 
- Centrumplan  
- Sammanträdesarvoden revision 
- Utbildningskostnader revision 
- Köp revisionsuppdrag 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomerna för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

b) barn- och utbildningsnämnden 
- volymförändringar fritidshemmet  
- volymförändringar externa gymnasieskolan  
- volymförändring gymnasieskolan i Kungsör introduktions-

programmet nyanlända 
- resurser för mottagande av nyanlända 
- investeringar i inventarier Kung Karls skola 
- ökad hyra ny skola (beviljas ej) 

 
c) socialnämnden 

- kvalitetsutvecklare vård och omsorg 
- LSS-kortidsverksamhet, åtgärda lokaler pga brister i 

brandsäkerhet 
- Ny öppenvård, två lägenheter för hemmavård 
- Nya hygienregler vård och omsorg 
- Personlig assistans, utökad tid brukare 
- Utökad bemanning Lyktans psykiatriboende 
- Förändrad organisation – samgående arbetsmarknad och 

försörjningsstöd 
- Övriga lokaler utdömda gällande brandsäkerhet 
- Behov av tre servicelägenheter LSS 
- Kompensation för plats som sägs plats upp för blind, döv 

och utvecklingsstörd i gruppbostad i Kungsör 
- Kostnadsfria broddar 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2015-05-09, § 2 
och 2015-05-23, § 4 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 86 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

Stellan Lund (M) och Madelene Ericsson (C) meddelar att Allian-
sen avser återkomma med en skuggbudget inför budgetbeslutet i 
november 2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomerna för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-

jande ramar för 2017 och plan för 2018-2019, i miljoner kronor: 
 

 Ram 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Kommunstyrelsen 71,7 72,0 72,1 
Barn- och utbildningsnämnden 203,4 209,8 209,8 
Socialnämnden 207,8 211,8 212,9 
Finans* +486,1 +497,2 +508,9 
Budgeterat resultat +3,1 +3,6 +14,1 

* I dessa summor ingår 7 miljoner kronor till resultatkravet 
 
Investeringsvolymen för 2017 maximeras till 205 miljoner kronor, 
exklusive bolagskoncernen. 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 
 
Följande uppdrag ges: 
 
- Barn- och utbildningsnämnden ska tydligt redovisa till kom-

munstyrelsen vilka intäkter och kostnader som uppstår 
beroende på insatser för nyanlända barn och ungdomar. 
 
Detta är ett villkor för att de extra medlen ska tillföras 
nämnden för 
• volymförändring gymnasieskolan i Kungsör introduktions-

programmet nyanlända och  
• resurser för mottagande av nyanlända 
 

 
- Socialnämnden ska utreda och återkomma till kommunstyrel-

sen med redovisning av att behovet verkligen inträffar för  
• de tre servicelägenheterna LSS och  
• kompensation för uteblivet köp av plats gruppbostad för 

blind, döv och utvecklingsstörd 
 

Detta är ett villkor för att de extra medlen ska tillföras nämn-
den. Pengarna blir tillgängliga först om behovet verkligen 
inträffar. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs 
Vatten AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 94 
Kommunfullmäktiges mål 2017-2018  
(KS 2016/180) 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april att göra 
förändringar i kommunens modell för mål- och resultatstyrning. 
Mål för 2017 ska formuleras enligt den nya modellen.  
 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt nya styrmodellen vara 3-5 
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, 
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha 
maximalt sju mål.  
 
Budget- och bokslutsberedningen har tillsammans med kommun-
chef, förvaltningschefer och bolagens verkställande direktörer 
arbetat fram ett förslag på fyra fullmäktigemål med möjlighet att 
senare komplementera med ett femte. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2016-05-09, § 3 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 87 (inklusive 

reservation) 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktig besluta om följande mål för 2017 och reste-

rande mandatperiod: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande: 

- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
och Mikael Peterson (S) 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs 
Vatten AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

- tilläggsyrkande från Petter Westlund (C) med ytterligare ett 
mål ”Kommunen ska öka antalet forum för medborgardialog 
för att få ett ökat inflytande från medborgarna” 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt proposi-
tionsordning, vilken godkänns. 
 
1) Ställningstagande till förslaget om bifall till kommunstyrelsens 

förslag 
2) Ställningstagande till tilläggsyrkandet från Petter Westlund om 

ytterligare ett mål om medborgardialog. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunsty-
relsens förslag och finner att så är fallet. 
 
Härefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar bifalla 
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslagit det. 
 
Votering begärs och ska genomföras. Ordföranden redogör för 
tänkt voteringsordning, vilken godkänns. Den som röstar för bifall 
till tilläggsyrkandet röstar ja. Den som avslår det röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Christer Westling (V), Joel Petersson 
(V), Petter Westlund (C), 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), 
Ewa Granudd (M), Hannu Söderlund (KD), Annicka Eriksson 
(SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Ari Jaanus 
(SD). 
 
Nej röstar: Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Barbro 
Jansson (S), Per Strengbom (S), 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), Kerstin Åkesson (MP), Peter 
Åkesson (MP), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L), Olof 
Lindberg (L) och Gunilla Ahlstrand Aurusell (S). 
 
Omröstningen utfaller med 19 ja- och 19 nej-röster. Med ordföran-
des utslagsröst har fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs 
Vatten AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktig besluta om följande mål för 2017 och reste-
rande mandatperiod: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och ut-
bildningsnämnden  

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig:  

- Madelene Ericsson (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C) och Eleonor Westlund 
(C) skriftligt. 

- Den moderata fullmäktigegruppen muntligt genom Stellan 
Lund (M). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 95 
Reviderade Regler för färdtjänst – Ny färd-
tjänsttaxa (KS 2016/150) 
Färdtjänst är till för personer som på grund av funktionsnedsätt-
ning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/ 
eller resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten är behovsprö-
vad. 
 
För färdtjänstresor tar kommunen ut en egenavgift, denna är inte 
indexreglerad utan fastställs av kommunen.  
 
Socialnämnden föreslår att egenavgiften för färdtjänst höjs från 
och med den 1 juli 2016: 
- lägsta egenavgift höjs från 35 till 40 kronor per enkelresa 
- lägsta egenavgift för samåkning höjs från 30 till 35 kronor per 

enkelresa. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2015-04-19, § 35 jämte socialför-
valtningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 

• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 88 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Regler för färdtjänst med nya lägsta 

egenavgifter att gälla från och med 1 juli 2016. 
 
 
 Reviderade Regler redovisas som KS-handling nr 11/2016 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 96 
Hjälpmedelspolicy i Västmanlands län  
(KS 2016/134) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har tagit fram förslag till ny 
hjälpmedelspolicy. De förändringar som gjort är en anpassning till 
den nya patientlagen. Policyn har tidigare varit gemensam och det 
finns en önskan att det ska vara så även i fortsättningen.  
 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har godkänt policyn och 
föreslår huvudmännen att anta den. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2016-0226, § 8 
jämte policy 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 89 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen ny hjälpmedelspolicy. 
 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr 12/2016 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs Vatten AB, Kungsörs KommunTeknik AB, 
ekonomen för kommunstyrelsen, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 97 
Borgen till Kungsörs Vatten AB, ersätter de-
lar av borgen till Kungsörs KommunTeknik 
AB (KS 2016/182) 
Kungsörs Vatten AB önskar ett borgensansvar med 75 000 000 
kronor från kommunen. För att bolaget ska kunna låna motsvaran-
de belopp hos Kommuninvest krävs ett borgensåtagande från 
kommunen. 
 
Befintliga lån (idag hos KKTAB) 44 miljoner kr 
Pågående investeringsprojekt 13 miljoner kr 
Beslutade investeringsprojekt 18 miljoner kr 
SUMMA   75 miljoner kr  
 
Kungsörs Vatten AB tar över befintliga lån för VA-verksamhet 
från KKTAB. 
 
Sedan tidigare har Kungsörs kommun beviljat ett borgensåtagande 
till Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) med 50 000 000 kro-
nor för enbart VA-verksamheten. Borgen till KKTAB kan minskas 
med detta belopp. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• VD:s i Kungsörs Vatten AB skrivelse 2016-04-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 90 

 
Beslut Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till 

Kungsörs Vatten AB på 75 000 000 kronor. 
 
 Borgensåtagandet till Kungsörs KommunTeknik AB minskas med 

50 000 000 kronor. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 98 
Begäran från revisorernas om tilläggsanslag 
för 2016 (KS 2016/183) 
Revisorerna i Kungsör begär ett tilläggsanslag för sin verksamhet 
2016 ur kommunfullmäktiges medel till förfogande. Man önskar 
extra medel för: 

- Utbildningar, seminarier och nätverk   ca 30 000 kr 
- Resor och förlorad arbetsförtjänst  ca 10 000 kr 
- Läsplattor    ca 25 000 kr 
- Ökade mötesarvoden, förlorad arbetsförtjänst ca 30 000 kr 
Totalt    ca 95 000 kr 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i en tjänsteskrivelse att 

- läsplattor till revisionen kommer att köpas in då övriga delar 
inom Kungsörs kommun anpassas till digitala systemet med 
ärendehandlingar via läsplatta 

- budgetprocessen inför 2017 pågår och kommunala verksam-
heter kan inte genom vårt budgetsystem göra äskanden under 
innevarande år 

- kommunfullmäktige har inga egna medel till förfogande att 
överföra till revisionen 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas begäran 2016-04-28 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 91 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning förklarar revisor Lars 
Wigström (S) varför revisorerna begärt tilläggsanslag. 

 
 Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige avslår revisionens begäran om tilläggsanslag 

under 2016 med motiveringen att inga andra verksamheter kan 
begära tilläggsanslag under innevarande år.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 Önskemålet om läsplattor inskaffas i samband med att ett sådant 
system inför i Kungsörs kommun. Begäran kommer att överlämnas 
till budgetberedningen inför 2017 års budgetarbete för beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Lönekontoret (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 99 
Revidering av arvodesreglementet  
(KS 2016/199) 
Marie Norin Junttila (S) har begärt att få bli entledigad från bl.a. 
sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från och 
med den 1 augusti 2016. Hon avser vara kvar som ordförande i 
socialnämnden. Avsikten är att ordföranden i barn- och utbild-
ningsnämnden Mikael Peterson (S) ska gå in som 1:e vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen och kombinera det med sitt nuvarande 
uppdrag. 
 
I arvodesreglemente finns inskrivet att kombination av uppdrag 
som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i 
socialnämnden under denna mandatperiod ska utgöra en 100 pro-
cent uppdrag med arvode motsvarande 90 procent av riksdags-
mannaarvodet. 
 
Frågan har beretts via den parlamentariska kommittén för politisk 
organisation m.m. Kommittén föreslår att reglementet ändras så att 
den nuvarande kombinationen avslutas den 31 juli 2016 och ersätts 
av motsvarande kombination och ersättning för barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande resterande mandatperiod.  

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till reviderat arvodesreglementet 
 

Beslut Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglementet i enlighet med 
förslaget. Detta innebär att: 
- kombinationen av uppdraget som 1:e vice ordförande i kom-

munstyrelsen och ordförande i socialnämnden upphör och ord-
föranden i socialnämnden återgår till fast arvode motsvarande 
15 procent av riksdagsmannaarvodet från den 1 augusti 2016 

- kombinationen av uppdraget som 1:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen och ordförande barn- och utbildningsnämnden 
gäller den 1 augusti 2016 – 30 november 2018 och utgör ett 
100 procent uppdrag med arvode motsvarande 90 procent av 
riksdagsmannaarvodet. 

Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr 13/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Lönekontoret, ledamöter och ersättare i Kungsörs Vatten 
AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 100 
Arvode till styrelsen i Kungsörs Vatten AB  
(KS 2016/200) 
Kommunfullmäktige valde i april 2016 ledamöter och ersättare till 
det nya dotter bolaget i bolagskoncernen – Kungsörs Vatten AB.   
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har 
diskuterat frågan om arvode till bolagets förtroendevalda. Kom-
mittén har enats om att föreslå att ledamöter och ersättare ska ha 
rätt till rörligt arvode för arbetet i bolaget och att detta ska gälla: 
- även de som har fast arvode i Kungsörs KommunTeknik AB 

och  
- så långe det är samma personer som har uppdrag i de båda 

bolagen 
 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 48 
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i 
Kungsörs Vatten AB från och med den 27 april 2016 ska ha rätt 
till rörligt arvode för arbetet i bolaget och att detta ska gälla: 
- även de som har fast arvode i Kungsörs KommunTeknik AB 

och  
- så långe det är samma personer som har uppdrag i de båda 

bolagen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Ulla Eriksson Bergh, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 101 
Tillfälligt arvode till socialnämndens 1:e vice 
ordförande (KS 2016/201) 
Ulla Eriksson Bergh gick, i egenskap av vice ordförande, in som 
ordförande i socialnämnden under maj månad då ordinarie ord-
förande var sjukskriven.  
 
Ordföranden har fast månadsarvode men inte rätt till rörligt arvo-
de, medan 1:e vice ordföranden endast har rätt till rörligt arvode. 
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har 
diskuterat frågan om arvode för den aktuella tiden. Kommittén 
enades om att föreslå att 1:e vice ordföranden ska ha fast ordföran-
dearvode för sitt uppdrag under maj månad 2016. Eventuellt redan 
utbetalt rörligt arvode kvittas mot detta.    
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Ulla Eriksson Berg ska ha fast 
ordförandearvode – 15 procent av riksdagsmannaarvodet – för sitt 
uppdrag i socialnämnden under maj månad 2016. Redan utbetalt 
rörligt arvode kvittas mot det nya arvodet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 102 
Motion – Framtidens smarta sophantering 
(KS 2016/213) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska under-
söka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska 
platser. 
 
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät, 
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri 
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack 
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan. 
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnads-
nivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har 
använts. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-06-07  26 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 103 
Motion – Anslut Kungsör till Håll Sverige 
Rents kommunnätverk (KS 2016/217) 
Madelene Ericsson (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C) och Eleonor Westlund (C) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ansöka om 
medlemskap och gå med i Håll Sverige Rents kommunnätverk.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 104 
Interpellation – Kungsörs förtagsklimat  
(KS 2016/212) 
Carina Sjölund (M), frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Vad har kommunen för plan och strategi för att förbättra före-
tagsklimatet? 

- Hur skiljer sig denna plan och strategi från tidigare år? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar inter-
pellationen vid nästa möte. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 105 
Enkel fråga – Handlingsplan för jämställdhet 
(KS 2016/220) 
Madelene Ericsson (C), frågar om Kungsörs kommun avser att 
fullfölja sina åtaganden inom CEMR-deklarationen och därmed 
upprätta en ny handlingsplan för jämställdhet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Ericsson 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar frågan 

med ”ja”. 

 
Tack Madelene Ericsson tackar för svaret. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 106 
Fyllnadsval – ledamot i socialnämnden  
(KS 2014/344) 
Kommunfullmäktige beslutade i maj att entlediga Kristin Fernerud 
(S) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.  
 
Återstår att välja ny ledamot. 

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 86 
 

Beslut Kommunfullmäktige utser Linda Söder Jonsson (S), Bygatan 17, 
736 36 Kungsör, till ny ledamot i socialnämnden från och med den 
8 juni 2016 och resten av mandatperioden. 

 
 Till ny ersättare i socialnämnden efter Linda Söder Jonsson utses 

Angelika Stigenberg (S), Lockmora 122, 736 91 Kungsör, från och 
med den 8 juni 2016 och resten av mandatperioden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 107 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2014/342) 
Maria Dahlman (S) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Maria Dahlmans skrivelse, inkommen 2016-05-23 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Maria Dahlman (S) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 8 juni 2016 
och 

- utser Elisabeth Laestander (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör, 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
den 8 juni 2016 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 108 
Avsägelse och fyllnadsval – 1:e vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen (KS 2014/342) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 augusti 
2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 augusti 
2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 
och med den 1 augusti 2016 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 109 
Avsägelse och fyllnadsval – 1:e vice ordfö-
rande i krisledningsnämnden (KS 2014/346) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 augusti 
2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 
augusti 2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden 
från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandat-
period. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs Kommunföretag 
AB, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 110 
Avsägelse och fyllnadsval – vice ordförande 
i Kungsörs Kommunföretag AB  
(KS 2014/353) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i Kungsörs Kommunföretag AB från och med den 
1 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som vice 
ordförande i Kungsörs Kommunföretag AB från och med den 1 
augusti 2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny vice ordförande i Kungsörs Kommunföretag 
AB från och med den 1 augusti 2016 och resterande 
mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 111 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
parlamentariska styrgruppen för politisk 
organisation m.m. (KS 2014/399) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i den parlamentariska styrgruppen för politisk 
organisation m.m. från och med den 1 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som 
ledamot i parlamentariska styrgruppen för politisk 
organisation m.m. från och med den 1 augusti 2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i parlamentariska styrgruppen för 
politisk organisation m.m. från och med den 1 augusti 2016 
och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 112 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
parlamentariska styrgruppen för centrum-
projektet (KS 2014/400) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i den parlamentariska styrgruppen för centrumprojektet 
från och med den 1 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som 
ledamot i parlamentariska styrgruppen för centrumprojektet 
från och med den 1 augusti 2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i parlamentariska styrgruppen för 
centrumprojektet från och med den 1 augusti 2016 och 
resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-06-07  36 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 113 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2014/359) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med 
den 1 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2016-05-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som leda-
mot i Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med den 
1 augusti 2016 och 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i Västra Mälardalens Kommunalför-
bund från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandat-
period. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-06-07  37 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs KommunTeknik 
AB, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 114 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs KommunTeknik AB  
(KS 2014/354) 
Hans Bergermark (MP) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hans Bergermarks skrivelse, inkommen 2016-05-30 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Hans Bergermark (MP) från uppdraget som ersät-
tare i Kungsörs KommunTeknik AB från och med den 8 juni 
2016 och 

- utser Kerstin Åkesson (MP) Stortorget 1 lgh 1202, 736 30 
Kungsör, till ny ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB från 
och med den 8 juni 2016 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs Vatten AB, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 115 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Vatten AB (KS 2015/249) 
Hans Bergermark (MP) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Kungsörs Vatten AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hans Bergermarks skrivelse, inkommen 2016-05-30 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Hans Bergermark (MP) från uppdraget som ersät-
tare i Kungsörs Vatten AB från och med den 8 juni 2016 och 

- utser Kerstin Åkesson, 1 lgh 1202, 736 30 Kungsör, till ny 
ersättare i Kungsörs Vatten AB från och med den 8 juni 2016 
och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-06-07   39 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 116 
Hälsningsord 
Ordföranden Gunilla A. Aurusell (S) tackar ledamöter, ersättare 
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande Margareta Karlsson (M) önskar 
ordföranden detsamma.  
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