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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 5 september 2016, klockan 18.30-21.00 

 

Beslutande Olof Lindberg (L), ordförande, Mikael Petersson (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), 

Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson (S), Tonny Fernerud (S), Marita 

Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Peter Åkesson (MP), Madelene 

Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 

Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), 

Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L), Rune 

Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Urban Dahlgren (S), Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Anna-Karin Tornemo 

(V), Lina Ekdahl (MP), Margareta Barkselius (C), Yvonne Ericsson (M) och Uno Gripenbert 

(KD). 

 

Ersättare  Ingemar Hielte (MP), Monica Wastelius (C), Niclas Lund (M), Staffan Norgren (M) och 

Kurt Karlsson (M) 

Övriga  
deltagande  Revisor Lars Wigström § 135 och kanslichef Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Rigmor Åkesson och Carina Sjölund 

Ersättare för 
justerare Tonny Fernerud och Maivor Norgren 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-09-06, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer        117-147 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  

 Olof Lindberg 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  
 Rigmor Åkesson   Carina Sjölund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2016-09-05, §§ 117-147 

Datum när 
anslag sätts upp 2016-09-07 Datum när anslag  

tas ner 2016-09-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2016-09-05 
 

117 Allmänhetens frågestund 

118 Medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar 

119 Medborgarförslag – Stenvalvsbron vid Dammen 

120 Medborgarförslag – Extratjänster 

121 Medborgarförslag – Dela av biblioteket och ha öppet från klockan 10 

122 Meddelande – Uppföljande revision 

123 Svar på motion – Parlamentarisk kommitté för miljö, folkhälsa och jämställdhet 

124 Svar på motion – Återinför teknisk nämnd 

125 Svar på motion – Återinför arbetsutskott i kommunstyrelse, socialnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd 

126 Svar på motion – Lockmora 10 km terrängspår 

127 Svar på motion – Inför en E-tjänstportal 

128 Svar på motion – Tågstopp i Valskog för passagerartrafik 

129 Delårsbokslut per den 30 april 2016 

130 Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs kommun 

131 Revidering och komplettering av taxa för naturvårdslagets arbete 

132 Taxa för stadsvårdslagets arbete 

133 Nya avgifter för maxtaxa inom äldre och handikappomsorgen – Revidering av 
Avgifter inom äldreomsorgen 

134 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och 
landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet 

135 Revisionsberättelser 2015 för stiftelser i Kungsörs kommun 

136 Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 

137 Svar på interpellation – Kungsörs företagsklimat 
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138 Motion – Omvandla Gersillaområdet till boendeområde 

139 Motion – Belysning på gång- och cykelbana utmed Arbogavägen 

140 Motion – Utegym i Valskog 

141 Motion – Förbättra gång- och cykelvägen över bron längs väg 250 

142 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

143 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

144 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

145 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

146 Val – personliga ersättare till barn- och utbildningsnämndens presidieberedning 

147 Val – personliga ersättare till socialnämndens presidieberedning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 117 
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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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 118 
Medborgarförslag – Centrumutredningen, 
förslag till förbättringar (KS 2016/236) 
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Drottninggatan 
ska delas upp i en övre del för kommersiell verksamhet och en 
nedre för ett socialkulturellt samhällsliv. Vidare föreslås ett nytt 
nedre torg i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan dit busster-
minalen kan flyttas.   
 
Förslagsställaren föreslår att en erfaren arkitekt anställs eller kont-
rakteras på projektbasis för att en förändring av centrum ska 
lyckas. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Bengt Lindström 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 119 
Medborgarförslag – Stenvalvsbron vid 
Dammen (KS 2016/254) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att stenvalvsbron vid 
Dammen och området runt den rustas upp.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 120 
Medborgarförslag – Extratjänster  
(KS 2016/274) 
Stefan Aurusell föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
utnyttja den statliga möjligheten till extratjänster där arbetsgivaren 
ersätt till 100 procent (Arbetsförmedlingen avgör om det är lämp-
ligt arbete) för  
- minst två platser för inskanning, lagring och visning av 

Kungsörsbilder och  
- en plats för digitalisering av ljud och video 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Stefan Aurusell 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 121 
Medborgarförslag – Dela av biblioteket och 
ha öppet från klockan 10 (KS 2016/274) 
Björn Lännström föreslår i ett medborgarförslag att bibliotekets 
tidningsrum, toalett och kaffeautomat ska vara öppet från klockan 
10. Förslagsställare föreslår att detta löses genom att dela av denna 
del från resten av biblioteket med ett snöre. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Björn Lännström 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 122 
Meddelande – Uppföljande revision  
(KS 2014/124) 
Revisionens ordförande informerar om att revisorerna följer upp 
tidigare granskning Samverkan i insatser för barn och ungdomar. 
De har informerats om att åtgärder kommer att vidtas under hösten 
2016. Därför kommer granskningen att slutföras först under no-
vember 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse daterad 2016-06-15 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 123 
Svar på motion – Parlamentarisk kommitté 
för miljö, folkhälsa och jämställdhet  
(KS 2015/73) 
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att en parlamentarisk 
kommitté tillätts med uppdrag att bereda diskutera och utveckla 
strategier inom områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
Motionsställaren anser att det saknas forum för en aktiv och levan-
de diskussion inom dessa områden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens 
förvaltning med förslag till avslag. Av detta framgår bl.a. att 

- miljö, folkhälsa och jämställdhet är tvärsektoriella områden, 
som går på tvärs genom organisationen och inte ägs av någon 
specifik nämnd eller verksamhet 

- Frågor av den karaktären bereds, diskuteras och utvecklas idag 
inom ramen av vårt befintliga styrsystem – Mål- och resultat-
styrningen 

- temamöten på kommunstyrelsen, styrelser och nämnder inom 
områden som miljö, folkhälsa och jämställdhet skulle öka 
intresset och engagemanget i dessa frågor vilket också skulle 
leda till en tydligare styrning genom respektive styrelse eller 
nämnds målstyrningsarbete 

 
Kommittén ställer sig bakom förslaget men föreslår att det komp-
letteras med en bestämmelse om att minst två temamöten per år 
ska anordnas i styrelse och nämnder kring dessa frågor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-09, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 116 inkl. 

reservation 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kom-
munstyrelsens förvaltnings förslag till svar. 

 
 Styrelser och nämnder uppmanas att anordna minst två temamöten 

per år kring miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 

- bifall till motionen från Madelene Ericsson (C), AnneMarie 
Andersson (C) 

- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S), 
Christer Henriksson (V) och Mikael Peterson (S) 

- tilläggsyrkande från Christer Henriksson (V) och Mikael 
Peterson (S) för att få till en utvärdering av den föreslagna 
modellen av temamöten inom ett år. 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt 
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa 
proposition enligt följande: 

1) Kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet till motionen 

Om kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag: 

2) Ställningstagande till tilläggsyrkandet 
 

Proposition 1 Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag eller bifallsyrkandet till motionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 

Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för bifall till motionen röstar nej. 

 
 Följande ledamöter röstar ja: Urban Dahlgren (S), Mikael 

Petersson (S), Barbro Jansson (S), Per Strengbom (S), Ann-Catrin 
Cederlund (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf 
Lindgren (S), Elisabeth Persson (S), Tonny Fernerud (S), Marita 
Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), 
Anna-Karin Tornemo (V), Peter Åkesson (MP), Niklas Magnusson 
(M), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L) och Olof Lindberg 
(L). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Nej röstar: Margareta Barkselius (C), Madelene Ericsson (C), 

AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Yvonne Ericsson (M), Margareta Karlsson (M), 
Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Uno Gripenbert (KD), Rune Broström (SD), 
Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD) 

 
 Lina Ekdahl (MP) avstår från att rösta. 
 
 Omröstningen utfaller med 19 ja- och 16 nej-röster. En ledamot 

avstår från att rösta. 
 
 Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens 

förslag. 
 
Proposition 2 Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 

enligt Christer Henrikssons tilläggsyrkade och finner att så är 
fallet.  

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommun-

styrelsens förvaltnings förslag till svar. 
 
 Styrelser och nämnder uppmanas att anordna minst två temamöten 

per år kring miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
 En utvärdering av modellen med temamöten ska ske inom ett år. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig AnneMarie 

Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Gunnar Karlsson (C), 
Margareta Barkselius (C) och Madelene Ericsson (C) skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 124 
Svar på motion – Återinför teknisk nämnd  
(KS 2015/379) 
Niklas Magnusson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en mo-
tion, för att få en mer ändamålsenlig verksamhet för den tekniska 
verksamheten, att  

- en teknisk nämnd skapas med fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare. Till nämndens flyttas all verksamhet från Kungsörs 
KommunTeknik AB förutom  

 fastigheterna som blir kvar i Kungsörs KommunTeknik AB 
och 

 vatten- och avloppsverksamheten som flyttas till separat 
bolag 

- den tekniska nämndens ekonomifunktion samordnas med 
kommunens ekonomiavdelning.  

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens 
förvaltning. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås och att 
en utvärdering av nuvarande organisation ska ske före den 31 
december 2018. Kommunchefen önskar få visa att vi under 
kommande treårsperiod 

- kan ändra på attityder som inte varit bra,  

- få styrningen att fungera tillfredsställande så att Kungsörs 
KommunTeknik AB:s verksamhet blir transparent och öppen 

så att politiker, tjänstemän och kommuninvånare upplever bolaget 
som ett bra bolag med Kungsörs bästa för ögonen även om det är 
ett aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen. 
 
Kommittén ställer sig bakom förslaget. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson och Stellan Lund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 173 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 117 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om återinförande av teknisk 

nämnd. 
 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utvärdera nuva-

rande organisation före den 31 december 2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 125 
Svar på motion – Återinför arbetsutskott i 
kommunstyrelse, socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd (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 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens för-
valtning med bl.a. redogörelse för för- och nackdelar med arbets-
utskott. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 
 
Kommittén ställer sig bakom förslaget men föreslår att det komp-
letteras med förslag om att personliga ersättare ska utses till presi-
dieberedningarna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den. Dessa har bara närvarorätt när de tjänstgör. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från AnneMarie Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 118 inkl. 

reservation 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 Personliga ersättare införs från den 10 september 2016 för presi-

dieberedningarna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den. Dessa har bara närvarorätt när de tjänstgör. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 

- bifall till motionen från AnneMarie Andersson (C) och 
Madelene Ericsson (C) 

- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
motionen.  
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för bifall till motionen röstar nej. 
 

 Följande ledamöter röstar ja: Urban Dahlgren (S), Mikael Peterson 
(S), Barbro Jansson (S), Per Strengbom (S), Ann-Catrin Cederlund 
(S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), 
Elisabeth Persson (S), Tonny Fernerud (S), Marita Pettersson (S), 
Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Anna-Karin Torne-
mo (V), Lina Ekdahl (MP), Peter Åkesson (MP), Niklas Magnus-
son (M), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L) och Olof 
Lindberg (L). 

 
 Nej röstar: Margareta Barkselius (C), Madelene Ericsson (C), 

AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor West-
lund (C), Yvonne Ericsson (M), Carina Sjölund (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M), Uno Gripenbert (KD), Rune 
Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och 
Ari Jaanus (SD) 

 
 Margareta Karlsson (M) och Hans Carlsson (M) avstår från att 

rösta. 
 
 Omröstningen utfaller med 20 ja- och 14 nej-röster. Två ledamöter 

avstår från att rösta. 
 

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 Personliga ersättare införs från den 6 september 2016 för presi-

dieberedningarna i barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden. Dessa har bara närvarorätt när de tjänstgör. 

 
Reservationer Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig: 

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

- Sverigedemokraterna skriftligt genom Ari Jaanus 
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§ 126 
Svar på motion – Lockmora 10 km terräng-
spår (KS 2016/157) 
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska in-
leda en diskussion med markägarna där 10 km-spåret i Lockmora 
tidigare gick och sondera om det är möjligt att komma överens om 
ett återöppnande.  
 
Motionären menar att detta spår inte behöver hålla samma standard 
som övriga spår. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar på 
motionen av vilket bl.a. framgår att 
- motionen är helt i linje med kultur- och fritidspolitiska prog-

rammet 
- fritidsenheten planerar att lokalisera markägarna och inleda en 

dialog gällande 10 km spåret och ha en dialog med driftavdel-
ningen som sköter driften av spåret 

- om markägare och driftavdelning är positivt inställda finns 
inget som hindrar att spåret öppnas igen 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 79 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 119 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i 

uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning. 
Om dessa faller väl ut öppnas 10 km spåret i Lockmora igen. 
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§ 127 
Svar på motion – Inför en E-tjänstportal  
(KS 2016/50) 
Madelene Ericsson (C), föreslår i en motion att kommunen ska  
- införa en e-tjänstportal för hantering av ärenden inom den 

kommunala servicen 
- undersöka intresset att samverka i frågan inom Västra Mälar-

dalens Kommunal- och Myndighetsförbund. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv i sin tjänsteskri-
velse till att utveckla olika digitala verktyg för att underlätta med-
borgarnas kontakt med kommunens olika verksamheter. Det ligger 
i linje med kommunens vision om att använda lösningar i takt med 
omvärldens förändring och som bidrar till hållbar utveckling. 
 
Om kommunen vill införa en E-tjänstportal bör kommunens bolag, 
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) tillfrågas. Att införa en E-tjänstportal är ett omfattande 
arbete med flera berörda organisationer och förvaltningar. En 
viktig framgångsfaktor är att få med Arboga kommun då myndig-
hetsförbundet bedriver sin verksamhet åt medborgarna i Kungsör 
och Arboga.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens presidium och kom-
munchefen får i uppdrag att lyfta frågan på nästa dialogmöte med 
VMMF och Arboga kommun.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 52 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 120 

 
Beslut Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att på sikt införa en E-

tjänstportal, under förutsättning att Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund och Arboga kommun samverkar i införandet.  
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 Kommunstyrelsens presidium och kommunchefen får i uppdrag att 
lyfta frågan om E-tjänstportal på nästa dialogmöte med Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund och Arboga kommun. 

 
 Motionen förklaras besvarad. 
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§ 128 
Svar på motion – Tågstopp i Valskog för 
passagerartrafik (KS 2016/155) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska använda 
sitt inflytande och ta kontakt med de beslutshavare som ansvarar 
för tågtrafiken och på detta sätt få några tåg att stanna i Valskog. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i ett tjänsteutlåtande bl.a. 
att 
- det nog inte är realistiskt att få till tågstopp i Valskog med 

nuvarande tågsystem och de planerade satsningarna som 
kollektivtrafikmyndigheterna och tågoperatörerna beslutat 

- Kungsörs kommun har framfört förslag till kollektivtrafik-
myndigheten på pendeltågsliknande trafik i Västra Mälardalen 

- kommunen även framöver kommer att arbeta för att utveckla 
järnvägstrafiken i regionen och påtala fördelarna med pendel-
tågsliknande trafik, där tågstopp även sker i orter som Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 77 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande 2016-06-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 121 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger utvecklingsenheten på kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att bevaka och verka för en utveckling av 
järnvägstrafiken, där tågstopp även sker i mindre orter som 
Valskog. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Hans Carlsson 

(M) ett tilläggsyrkande. Han önskar en rapport varje år till 
kommunstyrelsen om hur arbetet fortskrider. 

 
 Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt 

propositionsordning. Ordföranden avser ställa proposition enligt 
följande: 
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1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag. 
2) Ställningstagande till Hans Carlssons tilläggsyrkande 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 
enligt Hans Carlssons tilläggsyrkande och finner att så är fallet.  

 
Beslut Kommunfullmäktige ger utvecklingsenheten på kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att bevaka och verka för en utveckling av 
järnvägstrafiken, där tågstopp även sker i mindre orter som 
Valskog. 

 
 En rapport ska lämnas varje år kommunstyrelsen om hur arbetet 

fortskrider. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 129 
Delårsbokslut per den 30 april 2016 
(KS 2016/218) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
rapport per den 30 april 2016 efter underlag från nämnder och bo-
lag samt diskussioner med förvaltningschefer/verkställande direk-
törer. 
 
Prognosen pekar på: 
- Kommunstyrelsen + 500 000 kr 
- Barn- och utbildningsnämnden + 120 000 kr 
- Socialnämnden - 6 000 000 kr 
- Finansiering + 3 000 000 kr 
 
Den positiva effekten på finansen beror på högre skatteintäkter än 
väntat. 
 
Resultatet på helår beräknas till +1,5 miljoner kronor, vilket är 3,9 
miljoner kronor sämre än budgeterat. 

 
Kommunstyrelsen har beslutat begära att socialnämnden/-förvalt-
ningen månadsvis ska lämna uppföljning av ekonomi och sjukfrån-
varo. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsrapport för Kungsörs kommun per den 30 

april 2016 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-06-07, § 5 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 122 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den 

till handlingarna. 
 

 Godkänt delårsbokslut redovisas som KS-handling nr 14/2016. 
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§ 130 
Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs 
kommun (KS 2016/214) 
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar, upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till bo-
stadsförsörjningsprogram med riktlinjer för Kungsörs kommuns 
bostadsförsörjning. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-13 

jämte förslag till bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs 
kommun 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 149 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Pelle Strengbom 

(S), Madelene Ericsson (C) och Mikael Peterson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till Bostadsför-

sörjningsprogram för Kungsörs kommun. 
 

Antaget program redovisas som KS-handling nr 15/2016. 
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§ 131 
Revidering och komplettering av taxa för 
naturvårdslagets arbete (KS 2016/225) 
Nuvarande taxa för naturvårdslaget är från 2011 och innehåller 
endast taxa för naturvårdstjänster hos privata markägare. Kungsörs 
KommunTeknik AB föreslår en smärre höjning av taxan och att 
interndebitering införs för naturvårdsuppdrag åt kommunens olika 
förvaltningar och bolag. 
 
En indexreglering av taxan kommer att föreslås i ett senare skede. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-06-02 jämte 

bilagor 
• Förslag till reviderad och kompletterad taxa för naturvårds-

lagets arbete 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 123 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar och kompletterar taxan för natur-

vårdslagets arbete enligt förslaget. Den nya taxan börjar gälla den 
10 september 2016. 

 
 Reviderad och kompletterad taxa redovisas som KS-handling nr 

16/2016. 
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§ 132 
Taxa för stadsvårdslagets arbete  
(KS 2016/226) 
Socialförvaltningens enhet för arbetsmarknad och försörjning 
föreslår att en taxa inför för de tjänster laget utför åt förvaltningar 
och kommunala bolag. Dessa kostnader beräknas framförallt täcka 
transportkostnader. 
 
Stadsvårdslaget är ett team vaktmästare som finns för att bistå 
kommunens förvaltningar med servicetjänster som enklare under-
håll och flytt. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens skrivelse 2016-05-23 
• Förslag till taxa för stadsvårdslagets arbete 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 124 
• Socialnämndens protokoll 2016-06-21, § 56 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar taxan för stadsvårdslagets arbete enligt 

förslaget. Taxan börjar gälla den 10 september 2016. 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 17/2016. 
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§ 133 
Nya avgifter för maxtaxa inom äldre och 
handikappomsorgen – Revidering av 
Avgifter inom äldreomsorgen (KS 2016/243) 
Socialnämnden föreslår att maxtaxan inom äldre- och handikapp-
omsorgen ska höjas från 1 772 kronor per månad till 1 990 kronor 
per månad från och med den 1 oktober 2016. 
 
Bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handi-
kappomsorgen finns i socialtjänstlagens 8 kapitel. 
 
Flera av avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen är knutna 
till prisbasbeloppet.  
 
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor. 
 
Från den 1 juli 2016 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 x prisbasbeloppet. Det motsvarar 1 990 kronor per månad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-06-21, § 55 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-31 
• Förslag till reviderad taxa 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 151 
 

Beslut Kommunfullmäktige höjer maxtaxan för äldre- och handikappom-
sorgen till 1 990 kronor från och med den 1 oktober 2016. 

 
 Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr 18/2016. 
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§ 134 
Överenskommelse om samverkan mellan 
kommunerna i Västmanlands län och lands-
tinget/Region Västmanland i frågor som 
stödjer regional utveckling i länet  
(KS 2016/72) 
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklings-
ansvaret från staten från den l januari2017. Samtliga länets kom-
muner har i ett remissförfarande tillstyrkt landstingets ansökan.  
 
Ett förslag till överenskommelse om samverkan har tagits fram och 
ska antas av respektive beslutande församling.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv från Landstinget Västmanland med bl.a. förslag till 

överenskommelse 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 144 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

och Mikael Peterson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om samverkan 

mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget/Region 
Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional utveckling i 
länet. 

 
Beslutet villkoras av att riksdagen innan utgången av år 2016 har 
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den 
regionala utvecklingen från och med år 2017. 

 
 Antagen överenskommelse redovisas som KS-handling nr 19/2016. 
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§ 135  
Revisionsberättelser 2015 för stiftelser i 
Kungsörs kommun (KS 2016/240) 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av kommunens elva stiftelser. Kommu-
nens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta sina 
räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts.  
 
Siffergranskning har gjorts med avstämning av beloppen mot 
huvudbok m.m. Dessa granskningsmoment har gjorts utan några 
anmärkningar. Revisorn bedömer i revisionsberättelserna att 

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årssam-
manställningarna är upprättade enligt stiftelselagen 

- förvaltaren skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar och att 
de interna kontrollerna varit tillräckliga 

 
Utdelningen från stiftelserna har stadigt minskat under en följd av 
år. Alla stiftelser har fritt eget kapital som krävs för att utdelning 
ska kunna ske. Under senare år har utdelning endast skett från 
Sociala samfonden (2012) och Premie- och stipendiefonden för 
elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun (2011-2015). 
 
Revisorn noterar att: 
- en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital är nödvändig för 

att förbättra stiftelsemedlens avkastning och möjliggöra fram-
tida utdelningar 

- kommunen bör överväga om stiftelser med ringa kapital kan 
upplösas enligt stiftelselagen eller överväga om flera stiftelser 
kan slås samman via permutation 

 
 Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att  

- arbeta för en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital 

- utreda om stiftelser med ringa kapital kan upplösas enligt 
stiftelselagen eller överväga om flera stiftelser kan slås 
samman via permutation 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Skrivelse till kommunstyrelsen från revisor Lars Wigström 

2016-06-15  
• PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 2015 

jämte revisionsberättelser 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 150 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör revisor Lars 

Wigström för ärendet. 
 
  Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna för kommunens 

stiftelser 2015 till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05  32 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 136 
Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 
(KS 2016/237) 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala 
borgensåtagandet för att klara av de stora investeringar som för-
bundet står inför: 
- uppförande av reningsanläggningar för lakvatten 
- sluttäckning av deponier 
- utökning av nya deponin 
- reinvesteringar i befintliga anläggningar 
- utbyte av uttjänta maskiner och fordon 
 
Direktionen för VafabMiljö ber om utökad kommunal borgen om 
ytterligare 239 miljoner kronor enligt förbundsordningen § 13. Nu-
varande borgensåtagande är 411 miljoner och blir, om kommuner-
na beviljar ytterligare borgen 650 miljoner kronor. 
 
Kungsörs kommuns andel av det önskade ökade borgensåtagandet 
är 6,6 miljoner kronor. Om kommunfullmäktige bifaller detta 
kommer det totala borgensåtagandet för VafabMiljö att vara 17,9 
miljoner kronor.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från VafabMiljö 2016-06-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 152 
 

Beslut Kommunfullmäktige utökar sitt bogensåtagande för VafabMiljö 
med 6,6 miljoner kronor till totalt 17,9 miljoner kronor. 

 
 Beslutet förutsätter att övriga kommuner fattar motsvarande beslut 

kring föreslagen utökning av borgensåtagandet.  
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§ 137 
Svar på interpellation – Kungsörs företags-
klimat (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 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 104 
• Svar på interpellation 2016-06-13 

 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svara med bl.a. 

följande: 

- ett arbete inleddes tillsammans med Företagarna i november 
2015 med att ta fram några gemensamma saker som vi bör 
jobba med för att förbättra förutsättningarna för våra företag i 
kommunen. Man har enats om att jobba vidare med ett antal 
punkter 

- tjänstemannagruppen med deltagare från Kungsörs kommun, 
KKTAB, myndighetsförbundet och kommunalförbundet träffas 
regelbundet för att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga 
förbättringar och förenklingar för våra företag. Två företagare 
har bjudit in till gruppen för att berätta hur det är att vara 
företagare i vår kommun samt vilka förbättringsmöjligheter 
som de ser och tycker vi borde göra. 

- en arbetsgrupp är bildad med två företagare och två kommu-
nala tjänstemän för att jobba vidare med hur vi ska hitta bästa 
möjliga kontaktyta  

- politiker och tjänstemän har upptagit företagsbesök igen 

- möten med både externa och inhemska byggföretag/fastighets-
ägare har ägt rum ett flertal tillfällen och intresset för bostads-
produktion i Kungsör är stort 

- utvecklingsenheten jobbar hårt med att ta fram strategiskt 
material för att politiken ska kunna fatta beslut på kort och lång 
sikt som har betydelse för både den kommunala verksamheten 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

men som också kommer att ha bärighet på företagande, ökad 
inflyttning och tillväxt. 

 
Tack Carina Sjölund tackar för svaret. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 138 
Motion – Omvandla Gersillaområdet till 
boendeområde (KS 2016/301) 
Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion 
att Kungsörs kommun ska utreda om det kan vara lämpligt att 
omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett boendeområde av 
villakaraktär och i så fall påbörjar processen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Stellan Lund 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 139 
Motion – Belysning på gång- och cykelbana 
utmed Arbogavägen (KS 2016/302) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Kungsörs Kommun-
Teknik AB ska få i uppdrag att utreda och medverka till att gång- 
och cykelbanan utmed Arbogavägen mellan Albins husbilar och 
Barkarövägen får belysning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Akten 
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§ 140 
Motion – Utegym i Valskog (KS 2016/303) 
Hans Carlsson (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska bygga ett 
utegym i Valskog likt det i Kungsör inom en snar framtid. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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KKTAB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 141 
Motion – Förbättra gång- och cykelvägen 
över bron längs väg 250 (KS 2016/304) 
Madelene Ericsson (C), Jenny Andersson (KD) och Stellan Lund 
(M), föreslår i en motion att Kungsörs kommun, i samarbete med 
Trafikverket, skyndsamt medverkar till att förbättra gång- och 
cykelvägen över bron längs väg 250. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Jenny Andersson och Stellan 
Lund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

yrkar bifall till motionen utan vidare beredning. 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Per 
Strengboms förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen utan vidare beredning. 
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Den entledigade, de valda, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 142 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2014/342) 
Therese Pihl (S) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Therese Pihls skrivelse, inkommen 2016-06-21 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Therese Pihl (S) från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 6 september 
2016 och 

- utser Margareta Johansson (S), Frejgatan 9A, 736 30 
Kungsör, till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Theres Pihl, från och med den 6 september 2016 och resteran-
de mandatperiod 

- utser Marina Ribaric (S), Solrosvägen 17, 736 36 Kungsör 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Margareta Johansson, från och med den 6 september 2016 och 
resterande mandatperiod 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2014/360) 
Per Haldin (M) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Per Haldins skrivelse, inkommen 2016-08-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Per Haldin (M) från uppdraget som ledamot i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 6 
september 2016 och 

- utser Stellan Lund (M), Kornvägen 6, 736 35 Kungsör, till ny 
ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, från och 
med den 6 september 2016 och resterande mandatperiod 
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Den entledigade, den valda, Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 144 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2014/360) 
Jacob Hedberg (M) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Jacob Hedbergs skrivelse, inkommen 2016-09-02 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Jacob Hedberg (M) från uppdraget som ersättare i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 6 
september 2016 och 

- utser Nicklas Lund (M), Mästaregatan 13, 736 32 Kungsör, till 
ny ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, från 
och med den 6 september 2016 och resterande mandatperiod 
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Den entledigade, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 145 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2014/360) 
Siewert Carlsson (C) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Siewert Carlssons skrivelse, inkommen 2016-09-05 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Siewert Carlsson (C) från uppdraget som ersättare i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 6 
september 2016 och 

- utser ny ersättare vid nästa sammanträde. 
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De valda, barn- och utbildningsnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 146 
Val – personliga ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens presidieberedning  
(KS 2014/343) 
Kommunstyrelsen föreslår att personliga ersättare införs från den 
10 september 2016 för presidieberedningarna i barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden. Personlig ersättare har bara 
närvarorätt när de tjänstgör.  
 
Förslaget behandlas vid dagens sammanträde i kommunfullmäkti-
ge som ett resultat av beredningen av motionen med förslag om 
återinförande av arbetsutskott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 118 med 
reservation 

 
Beslut Kommunfullmäktige  

- utser följande personliga ersättare till barn- och utbildnings-
nämndens presidieberedning från och med den 6 september 
2016 och resterande mandatperiod 
 

Ordinarie Personlig ersättare 

Mikael Peterson (S) Monica Lindgren (S) 

Gunilla Wolinder (L) Barbro Olausson (L) 

Hans Carlsson (M) Margareta Barkselius (C) 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 147 
Val – personliga ersättare till socialnämn-
dens presidieberedning (KS 2014/344) 
Kommunstyrelsen föreslår att personliga ersättare införs från den 
10 september 2016 för presidieberedningarna i barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden. Personlig ersättare har bara 
närvarorätt när de tjänstgör.  
 
Förslaget behandlas vid dagens sammanträde i kommunfullmäkti-
ge som ett resultat av beredningen av motionen med förslag om 
återinförande av arbetsutskott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 118 med 
reservation 

 
Beslut Kommunfullmäktige  

- utser följande personliga ersättare till socialnämndens 
presidieberedning från och med den 6 september 2016 och 
resterande mandatperiod 
 

Ordinarie Personlig ersättare 

Marie Norin Junttila (S) Marita Pettersson (S) 

Ulla Eriksson Berg (L) Anna-Karin Tornemo (V) 

AnneMarie Andersson (C) Ewa Granudd (M) 
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