SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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1 (22)

Plats och tid

Centrumgården, måndagen den 10 mars 2014, klockan 18.30-20.45. Ajournering 20.20-20.25

Beslutande

Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson
(S), Mikael Petersson (S), Gunilla A Aurusell (S), Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius
(S), Margareta Johansson, (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Laestander (S), Christer
Henriksson (V), Lina Ekdahl (MP), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C),
Monica Wastelius (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Niklas Magnusson (M),
Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Kurt
Karlsson (M), Bo Jensen (FP), Reijo Peräläinen (FP), Gunilla Wolinder (FP), Hendrik Mayer
(FP), Olof Lindberg (FP), Eva-Carin Sandbom (FP) och Jenny Andersson (KD).

Tjänstgörande
ersättare

Susanne Karlsson (S), Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M), Birgit
Ohlsson (FP).

Ersättare

Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S), Barbro Jansson (S), Urban Dahlgren (S), Eleonor
Westlund (C).

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall

Utses att justera
Ersättare för
justerare

Hans Carlsson och Per Strengbom
Kurt Karlsson och Gunilla Aurusell

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet 2014-03-11, klockan 16.00
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Ann-Katrin Öijwall
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26-38

Ordförande

....................................................................................
Rigmor Åkesson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson
Per Strengbom

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-03-10, §§ 26-38

Datum när
anslag sätts upp

2014-03-12

Förvaringsplats
för protokollet

Sekretariatet

Underskrift

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

Datum när anslag
tas ner

Utdragsbestyrkande

2014-04-06

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunfullmäktige

Protokoll 2014-03-10
26 Allmänhetens frågestund
Frågeställare: Ingegerd Thorell
27 Rapport från socialnämnden – ej verkställda beslut
28 Information – investeringsutrymme och kommande investeringar
29 Svar på motion – Ny gångväg från Södergården till centrum
30 Svar på motion – ge alla motioner ”ett svar före datum”
31 Svar på motion – Valskogs centrum behöver ett lyft
32 Ny skola – val av utrednings- och projekteringsalternativ
33 Taxa för mat till äldre personer som vill äta på Björskogsskolan i Valskog
34 Taxor i Västra Mälardalens Kommunalförbund jämte ändring i förbundsordningen
35 Borgensavgift för kommunernas borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB
36 Val av huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen
37 Fyllnadsval – ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen m.m
38 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Kungsörs KommunTeknik AS:s styrelse

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

§ 26
Allmänhetens frågestund (KS 2014/1)
Ingegerd Thorell ställer fråga: Är det inte är dags, efter 2,5 år, att
komma överens om skolan. Hur länge orkar personalen?
Frågeställaren vill att politikerna tänker på barnens framtid och
Kungsörs bästa.
-

Justerandes sign

Per Strengbom (S) svarar att ärendet finns med på
dagordningen och förhoppningen är att det blir ett beslut.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

§ 27
Rapport från socialnämnden – ej verkställda
gynnande biståndsbeslut (KS 2014/2)
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt



socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden inte hade några ej
verkställda beslut att rapportera den 31 december 2013.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Socialförvaltningens rapport 2014-02-25

Beslut

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 28
Information – investeringsutrymme och
kommande investeringar
Ledamöterna frågades om Bo Granudd ekonomichef, fick
redogöra för investeringsalternativ och kommande investeringar.
Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10
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§ 29
Svar på motion – Ny gångväg från Södergården till centrum (KS 2013/149)
Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att
- en ny gångväg skapas från Södergården via den östra sidan
mot Torsgatan och
- en trottoar ordnas utanför Vårdcentralen.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kungsörs KommunTeknik AB bedömer att det inte är möjligt att
tillgodose motionen i nuläget. En tillbyggnad ska ske vid
Södergården. Kommunen bör titta på möjligheterna efter det att
tillbyggnaden skett.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Lina Ekdahl inkommen 2013-05-06
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-10, § 73
 Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2014-02-05
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 32

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Kungsörs
KommunTeknik AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§ 30
Svar på motion – ge alla motioner ”ett svar
före datum” (KS 2013/303)
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att alla motioner
ska få ”ett svar före datum” som innebär att man ska få svar senast
sex månader efter det att motionen lämnades in.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i ett förslag till svar bl.a.
följande.
-

Ambitionen bör alltid vara att besvara motioner så snart som
möjligt. Helt klart är att olika motioner är olika komplexa i
sina förslag och därmed i behovet av beredningen inför ett
svar.

-

Kommunstyrelsens förvaltning har inget emot en mer summarisk behandling av motioner för att hänvisa eventuell utredning
till efter svaret på motionen.

-

Förvaltningen kan inte finna motiv för att låta motioner som
kan besvaras omgående avvakta för att andra motioner är äldre.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från AnneMarie Andersson inkommen 2013-11-04
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-11, § 126
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar på motionen
2014-02-10
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 33

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar
Hendrik Mayer (FP), bifall på motionen.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Motioner ska få svar senast
sex månader efter det att motionen lämnades in.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ändra i arbetsordningen för kommunfullmäktige så att den lokala bestämmelsen
kring motioner stämmer med detta beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 31
Svar på motion – Valskogs centrum behöver
ett lyft (KS2011/227)
AnneMarie Anderssson (C) föreslår i en motion att Valskogs centrum får ett lyft och att
-

ett centrumprojekt genomförs i Valskog och där också skolans
centrala roll diskuteras

-

finansieringen tas ur det överskott som finns i budgeten för
folkhälsa eftersom förslaget har stark knytning till hälsa

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har varit remitterad till plankommittén, men yttrande
därifrån saknas.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i förslag till svar bl.a. att
miljön i Valskogs centrala delar, likt den i Kungsörs centrala delar,
är i behov av förnyelse. Istället för ett centrumprojekt föreslås att
medel tillskjuts för ett antal konkreta åtgärder, t.ex.
-

utsmyckning av Valskogs centrala delar med fokus på blomsterarrangemang och planteringar och renhållning

-

förbättring och upprustning av lekplats

Vidare förslås att frågan om café/mötesplats i Björskogsskolans
matsal överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från AnneMarie Andersson
 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-14, § 206
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2013-12-10
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 34

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Hans Carlsson
(M), bifall på kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kungsörs KommunTeknik AB att
lämna ett kostnadsförlag på
- utsmyckning av Valskogs centrala delar med fokus på
blomsterarrangeman och planteringar samt renhållning

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och
utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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-
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förbättring och upprustning av lekplats

Vidare överlämnas frågan om café/mötesplats i Björskogsskolans
matsal till barn- och utbildningsnämnden för bedömning och
beslut.
I och med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och
utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

§ 32
Ny skola - val av utrednings- och projekteringsalternativ (KS2011/28)
Den nya styrgruppen Kung Karls skola har gett kommunstyrelsens
förvaltning ett uppdrag att formera de organisatoriska alternativen
i ett antal scenariebeskrivningar med tillhörande konsekvenser.
Detta har genomförts och redovisats i form av fem alternativa
scenarieförslag. Till var och ett av alternativen har beskrivits föroch nackdelar kring: organisation/verksamhet, personal, ekonomi,
lokaler, förskolor och övrigt.
Styrgruppen förordar två huvudförslag:
-

En ny 4-6 och 7-9 skola utifrån alternativ 1 – vilket innebär
att Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera
två förskoleavdelningar samt en ny 4-6 och 7-9 skola centralt.

-

En ny 7-9 skola utifrån alternativ 5 – vilket innebär att Hagaskolan blir en F-3 skola med 2 förskoleavdelningar, Västerskolan blir 4-6-skola med två förskoleavdelningar och en ny
7-9 skola centralt.

Kommunfullmäktige förutsätts besluta vilket av alternativen som
ska bli föremål för fortsatt utredning och projektering så att byggstart kan ske snarast.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunchefens skrivelse för styrgruppen 2014-02-11 med
bilagor
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 35

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att det fortsatta utrednings- och
projekteringsarbetet för ny skola i Kungsör ska genomföras enligt
alternativ 1 – en ny 4-6 och 7-9 skola – vilket innebär att Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar samt att en ny 4-6 och 7-9 skola byggs centralt.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning ajourneras
sammanträdet i fem minuter. Därefter framförs följande yrkanden:
-

Justerandes sign

Per Strengbom (S) Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson
(S), Margareta Johansson (S), Bo Jensen (FP) och Eva-Carin
Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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Sandbom (FP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag - en
ny 4-6 och 7-9 skola utifrån alternativ 1
-

återremiss yrkar Stellan Lund (M), AnneMarie Andersson (C)
och Christer Henriksson (V), till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning av de båda alternativen, enligt skriftliga
yrkanden

-

Lina Ekdahl (MP) yrkar bifall – en ny 7-9 skola utifrån
alternativ 5.

Ordförande redogör för tänkt propositionsordning, vilken
godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Om avgöras idag:
2. Kommunstyrelsens förslag mot Lina Ekdahls yrkande om
vidare utredning utifrån alternativ 5.
Proposition

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och ska genomföras.
Ordförande redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för avgörande idag, röstar ja. Den som röstar för
avgörande senare röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Per Strengbom (S), Marie Norin
Junttila (S), Görel Nilsson (S), Mikael Peterson (S), Gunilla
Aurusell (S), Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S),
Margareta Johansson (S), Susanna Karlsson (S), Dan Stiegenberg
(S), Rolf Lindgren (S), Elsabeth Laestander (S), Rigmor Åkesson
(S), Lina Ekdahl (MP), Bo Jensen (FP), Reijo Peräläinen (FP),
Gunilla Wolinder (FP), Hendrik Mayer (FP), Olof Lindberg (FP),
Eva-Carin Sandbom (FP) och Birgit Ohlsson (FP).
Följande ledamöter röstar nej: Christer Henriksson (V),
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Monica
Wastelius (C), Siwert Carlsson (C), Stellan Lund (M), Margareta
Karlsson (M), Niklas Magnusson (M), Yvonne Eriksson (M), Hans
Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Johan
Sjögren (M), Kurt Karlsson (M) och Jenny Andersson (KD).

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller med 21 ja- och 15 nej-röster. Ordförande
finner att kommunfullmäktige således har beslutat att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av de
båda alternativen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning av de båda alternativen.
Beslutet om återremiss sker med stöd av kommunallagens regel för
minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 33
Taxa för mat till äldre personer som vill äta
på Björskogsskolan i Valskog (KS 2014/51)
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2013
att personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog, ska ges
möjligheten att äta mat på Björskogsskolan.
Möjligheten att äta lunch på skolan gäller under terminstid då
köket är igång. Lunchen som kommer att erbjudas följer skolmatens rekommendationer och krav. I lunchen ingår smör, bröd,
dryck, sallad och kaffe.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att taxan för lunch ska vara
70 kronor per portion, samma pris som på Misteln.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-12, § 2
jämte tjänsteskrivelse
 Förlag till taxa
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 36

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxan för lunch till äldre som vill
äta på Björsskogsskolan i Valskog, i enlighet med förslaget.
Antagen taxa med begränsningar redovisas som KS-handling nr
14/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§ 34
Taxor i Västra Mälardalens Kommunalförbund jämte ändring i förbundsordningen
(KS 2014/34)
Nu gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ger förbundet rätt att besluta om taxor och avgifter i verksamheten.
Ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 december
2013 har gjort klart att taxor som gäller myndighetsutövning inte
kan delegeras till kommunalförbund. I konsekvens av detta föreslår kommunalförbundet att respektive fullmäktigesförsamling
skyndsamt beslutar
-

anta Taxa för tillsyn enligt Lag (203:778 om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

-

om ändring i förbundsordningens § 4 enligt följande:
”Förbundet får besluta om de taxor och avgifter i verksamheten
som förbundet finner erforderliga, dock ej taxor som berör
myndighetsutövning. Taxor för myndighetsutövning ska
beredas av förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med förslag till årsbudget”

Västra Mälardalens Kommunalförbunds taxa för myndighetsutövning gäller
- tillsyn, sotning, brandskyddskontroll enligt lagen om skydd
mot olyckor samt
- taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2014-01-20
med bilaga
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 37

Beslut

Kommunfullmäktige
-

Justerandes sign

antar Taxa för tillsyn enligt Lag (203:778 om skydd mot
olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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-

reviderar i Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsordnings § 4 enligt följande:
”Förbundet får besluta om de taxor och avgifter i verksamheten som förbundet finner erforderliga, dock ej taxor som
berör myndighetsutövning. Taxor för myndighetsutövning
ska beredas av förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med förslag till årsbudget”

Beslutet fattas under förutsättning att övriga medlemmar fattar
motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

19

§ 35
Borgensavgift för kommunernas borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB
(KS 2013/339)
Kommunfullmäktige beslutade den 13 januari 2014 att bevilja
utökad borgen för Vafab Miljö AB.
Efter diskussion mellan majoriteten av kommunstyrelseordförandena föreslås att delägarkommunerna beslutar införa en
borgensavgift på 0,5 procent på respektive kommuns borgensåtagande gentemot Vafab Miljö AB.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-13, § 7
 VafabMiljö AB:s skrivelse, inkommen 2014-01-28
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 38

Beslut

Kommunfullmäktige inför en borgensavgift på 0,5 procent av
kommunens borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB.
Beslutet förutsätter att övriga delägare fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

VafabMiljö AB, ägarkommunerna, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Kommunfullmäktige

2014-03-10
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§ 36
Val av huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen (KS 2012/27)
En av de huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalens som utsett
av kommunfullmäktige – Yvonne Ericsson – är inte längre valbar
på grund av regler om åldersgräns. Sparbanken önskar i skrivelse
att kommunen snarast väljer en ny huvudman för tiden efter
årsstämman 2014 till och med årsstämman 2016. Av skrivelsen
framgår också vilka valbarhetskrav som finns.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Skrivelse från Sparbanken Västra Mälardalen, inkommen
2014-01-10
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-10, § 24

Beslut

Kommunfullmäktige
- utser Eva Granudd (M), Storgatan 35, 736 32 Kungsör som
huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen för tiden efter årsstämman 2014 till och med årsstämman 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, Sparbanken Västra Mälardalen, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

Blad

21

§ 37
Fyllnadsval – ledamot i den parlamentariska
kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m. (KS 2010/257)
Kommunfullmäktige entledigade i juni 2013 Mona Stavholt (KD)
från uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för
översyn av den politiska organisationen m.m.
Ny ledamot skulle utses vid kommande möte
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Mona Stavholts skrivelse 2013-06-10, § 82
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-10, § 25

Beslut
-

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
utser Arne Olsson (KD), Solrosvägen 20, 736 36 Kungsör till
ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen m.m. från och med den 11 mars 2014 och
resterade mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-03-10

Blad

22

§ 38
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i
Kungsörs KommunTeknik AB:s styrelse
(KS 2010/248)
Maj Holmström Larsson (C) önskar bli befriad från uppdraget som
ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB:s styrelse.
Beslut

Kommunfullmäktige
-

befriar Maj Holmström Larsson (C) från uppdraget som
ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB:s styrelse från och
med den 11 mars 2014

-

utser Bo Andersson (C), Kaptensgatan 6, 736 33 Kungsör till
ny ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB:s styrelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Maj Holmström Larsson, Bo Andersson, lönekontoret,
Kungsörs KommunTeknik AB, vaktmästeriet, matrikeln,
akten

