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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 13 februari 2017, klockan 18.30-19.15. 

 

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

Dahlgren (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), Madelene Ericsson (C), AnneMarie 

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

Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd 

(M), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD), Annicka Eriksson 

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

(SD). 
Tjänstgörande  
ersättare Joel Pettersson (V), Yvonne Ericsson (M) och Gunilla Wolinder (L) 
 

Ersättare  Jasminka Custovic (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Elisabeth Laestander 

(S), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius (C), Staffan Norgren (M), Kurt Karlsson 

(M) och Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Dan Stigenberg och Ewa Granudd 

Ersättare för 
justerare Elisabet Persson och Ellenor Westlund  

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-02-14, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer        18-33 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  

 Gunilla A. Aurusell 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  
 Dan Stigenberg   Ewa Granudd 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2017-02-13, §§ 18-33  

Datum när 
anslag sätts upp 2017-02-15  Datum när anslag  

tas ner 2017-03-09  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
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Protokoll 2017-02-13 
 

18 Allmänhetens frågestund 

19 Meddelande – ny sammanräkning 

20 Rapportering av uppdrag – Kommunstyrelsens och nämndernas detaljbudgetar 
2017 

21 Svar på motion – Nytt badhus 

22 Biblioteksplan 2016-2018 

23 Ändring av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kungs-
Barkarö 

24 Utökad borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund 

25 Förslag till ytterligare ett kommunmål 

26 Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens kommunalförbund till 
VafabMiljö kommunalförbund 

27 Motion – Inför fria surfzoner 

28 Motion – Inför årligt miljöbokslut 

29 Motion – Återbruksplan för upprustning och renovering av kommunens 
inventarier 

30 Motion – Öppna tillagningskök i Björskogsskolan 

31 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

32 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden 

33 Avsägelse och fyllnadsval – huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 18 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
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 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 19 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 23 januari 2017 gjort ny sammanräkning 
efter Ulla Eriksson Berg (L). Ny ersättare för Liberalerna är 
Gunilla Wolinder från och med den 23 januari 2017 till och med 
den 14 oktober 2018.   
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 20 
Rapportering av uppdrag – Kommunstyrel-
sens och nämndernas detaljbudgetar 2017 
(KS 2016/165) 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 
fastställdes budgetramarna för 2017.  
 
Samtidigt gavs ett uppdrag till styrelsen och nämnderna att redo-
visa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sam-
manträde i februari 2017. 
 
Nämndernas/förvaltningarnas rapporter har sammanställts.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208 
• Sammanställning av nämndernas/förvaltningarna detaljbud-

getar och mål 
 
Beslut Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av detaljbudgetar 

för 2017. Det sammanställda materialet utgör kommunens budget 
för 2017. 
 
Budgeten redovisas som KS-handling nr 4/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 21 
Svar på motion – Nytt badhus (KS 2016/404) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att kommunen snarast 
utreder kostnad och ett lämpligt läge för att bygga ett nytt badhus – 
ett badhus som är byggd för att alla åldrar och intressen med olika 
behov. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att utredning av nytt badhus kostar 
ca 1,5 miljoner kronor att göra och vad de senast årens byggnation 
av badhus i olika kommuner kostat. 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens utökade presidium har tagit del av förvalt-

ningens sammanställning. I nuläget finns inte förutsättningar för 
att bygga ett nytt badhus och pengar bör inte heller läggas på att 
utreda detta. I grunden är dock beredningen positiv till förslaget 
och önskar att det ekonomiska läget vore ett annat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 185 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 2 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om nytt badhus. 
 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) och Stellan Lund (M) på ändring innebärande att motionen ska 
förklaras besvarad inte avslagen.  

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen om nytt badhus besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
 
Med KS-handling till: Bibliotekschefen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 22 
Biblioteksplan 2016-2018 (KS 2016/447) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till biblio-
teksplan för åren 2016-2018. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden har båda ställt sig bakom planen. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning deltar avdelningschef 

Astrid Qvarnlöf och bibliotekschef Kurt Ek och föredrar förslaget 
till plan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 
inklusive förslag till plan 

• Socialnämndens yttrande 2016-12-13, § 125 
• Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-12-14, § 69 

inklusive tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 3 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden  
- Per Strengbom (S) och Madelene Ericsson (C) bifall till 

förslaget. 
- Madelene Ericsson (C) yrkar tillägg med en punkt under 

rubriken Bibliotekets roll i samhället enligt följande: 
”Biblioteket ska främja jämställdhet och mångfald” 

    
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition först 

på den föreslagna biblioteksplanen och därefter det föreslagna 
tillägget. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt båda. 

   
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen Biblioteksplan 2016-2018, 

dock med tillägget att Biblioteket ska främja jämställdhet och 
mångfald. 

 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr 5/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs Vatten AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23 
Ändring av verksamhetsområde för kommu-
nalt vatten och avlopp i Kungs-Barkarö  
(KS 2016/488) 
Arbetet med utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps-
ledningsnätet i Kungs-Barkarö pågår. Kungsörs Vatten AB före-
slår att verksamhetsområdet ska utökas norrut fram till Överby då 
fastigheterna inom detta område också ansluts till VA-nätet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs Vatten AB:s tjänsteskrivelse 2016-12-19 jämte 
kartbilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 4 
 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Rigmor Åkesson 

(S) på följande tillägg:  
 
”Anslutna fastigheter ska följa de av kommunfullmäktige antagna 
taxorna.” 

 
   Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunfull-

mäktige beslutar enligt förslaget inklusive Rigmor Åkessons 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för kommunalt 

vatten och avlopp i Kungs-Barkaröområdet norrut fram till Över-
by, enligt bolagets förslag. 

 
 Anslutna fastigheter ska följa de av kommunfullmäktige antagna 

taxorna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 24 
Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2017/10) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 68 miljoner kronor. Borgens-
åtagandet föreslås fördelas utifrån andel av befolkningsmängden 
per den 31 december 2015 och vara såsom före egen skuld jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2017 och 2018, främst årliga hårdvaruinvesteringar av 
IT-utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,4 procent, 
vilket är 9 792 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 33 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2017-01-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 5 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra Mä-

lardalens Kommunalförbund till 9 792 000 kronor. Borgen ingås 
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
Fastighets AB, Kungörs KommunTeknik AB, Kungsörs 
Vatten AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25 
Förslag till ytterligare ett kommunmål  
(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. Kommun-
fullmäktiges mål ska, enligt nya styrmodellen vara 3-5 stycken och 
gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och 
realistiska. 
 
Vid kommunfullmäktige i juni 2017 beslutades om fyra mål, varav 
ett senare justerats. Möjlighet till ytterligare ett mål finns. 
 
Socialnämnden föreslår ett femte mål: 
• ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent” 

 
   Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det övergripande mål 

som socialnämnden tagit fram ska antas. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 
• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 21 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 17 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige besluta tillföra ett femte kommunmål mål för 

2017 och resterande mandatperiod: 
 

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Marie Norin Junttila (S) yrkar på att förslaget ska ändras till  

• ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, 
arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med två procent årligen med december 2016 som bas.” 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-02-13  10 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
Fastighets AB, Kungörs KommunTeknik AB, Kungsörs 
Vatten AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

- Madelene Ericsson (C) yrkar på ett tillägg innebärande att 
samverkan ska ske även med näringslivet. 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt besluts-
ordning, vilken godkänns. 
1) Kommunstyrelsens beslutsförslag mot Marie Norin Junttilas 

ändringsyrkande 
2) Ställningstagande till Madelene Ericssons tilläggsyrkande 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar kommunsty-
relsens beslutsförslag eller Marie Norin Junttilas ändringsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutat enligt ändringsyrkandet. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 
enligt Madelene Ericssons tilläggsyrkande och finner att så är 
fallet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige besluta tillföra ett femte kommunmål mål för 

2017 och resterande mandatperiod: 
 

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
VafabMiljö kommunalförbund, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 26 
Överlämning av verksamhet från Västra Mä-
lardalens kommunalförbund till VafabMiljö 
kommunalförbund (KS 2016/375) 
Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen tidigare 
beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen 
genom bland annat Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) ansvara för och utföra följande uppgifter: 

 
1.     Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
(VMKF) 

2.     Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 
avfallsplan (VMKF) 

3.     Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk 
(kommunen)  

4. Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags 
egna verksamhetsavfall (kommunen) 

 
Den 12 december 2016 beslutade kommunen, mot bakgrund av 
den utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF 
genomfört, att överenskommelsen med VafabMiljö när det gäller 
punkt 1 – 2 förväntas upphöra att gälla och att överlämningen av 
de verksamheterna från VMKF till VafabMiljö förväntas ske 
senast 2017-12-31.  
 
VMKF och VafabMiljö har fått i uppdrag att ta fram beslutsunder-
lag för åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämningen innan 
slutgiltigt beslut fattas, avser punkt 1-2 ovan. Utöver det beslutet 
behöver kommunen vid ett annat tillfälle dock senast 2017-12-31 
ta beslut om undantaget när det gäller verksamheterna under punkt 
3 – 4. 
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse framgår åtgär-
der och tidplan för verksamhetsöverlämning för renhållningen 
inom områdena juridik och myndighetsfrågor, personalfrågor, 
ekonomifrågor, IT-frågor, insamlingsfrågor samt kundservice och 
kommunikation. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
VafabMiljö kommunalförbund, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 211 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 18 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunens överenskommelse 

med VafabMiljö kommunalförbund om undantag från Förbunds-
ordningens § 3 upphör att gälla från och med den 1 november 
2017 samt godkänna de föreslagna åtgärderna och tidplanen för 
verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens kommunalför-
bund till Vafab Miljö kommunalförbund när det gäller följande 
verksamheter:  
 
• Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 
• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 

avfallsplan 
 

Vidare beslutar kommunfullmäktige förbundsordningen för Västra 
Mälardalens kommunalförbund ska uppdateras med anledning av 
verksamhetsöverlämningen till VafabMiljö kommunalförbund. 
 
Beslutet ovan fattas mot bakgrund av den utredning om det fram-
tida renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalför-
bund genomfört och tidigare beslut i ärendet och gäller under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut. 
 
 
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 6/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 27 
Motion – Inför fria surfzoner (KS 2017/34) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge ett uppdrag att succesivt införa fria surfzoner på strategiska 
avgränsade offentliga platser, t.ex. parker, torg och badplatser. 
Motionären föreslår att man ska börja med Sofiaparken, Pinn-
parken, Åparken, hamnen, järnvägsstationen och Valskogs torg. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 28 
Motion – Inför årligt miljöbokslut  
(KS 2017/38) 
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 29 
Motion – Återbruksplan för upprustning och 
renovering av kommunens inventarier  
(KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 30 
Motion – Öppna tillagningskök i Björskogs-
skolan (KS 2017/41) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Björskogs skola får blir 
ett eget tillagningskök snarast, dock senast januari 2018. Köket ska 
enligt motionären laga mat till förskola, skola och fritidshem. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 31 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Gunilla Woliner (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunilla Wolinders skrivelse, inkommen 2017-01-26 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Gunilla Wolinder (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 14 februari 2017 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, de valda, socialnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 32 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
socialnämnden (KS 2014/344) 
Maja Ekdahl (MP) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Maja Ekdahls skrivelse, inkommen 2017-01-26 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Maja Ekdahl (MP) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från och med den 14 februari 2017 och 

- utser Kerstin Åkesson (MP), Stortorget 1 A, 736 30 Kungsör, 
till ny ersättare i socialnämnden från och med den 14 februari 
2017 och resterande mandatperiod 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Sparbanken Västra 
Mälardalen, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 33 
Avsägelse och fyllnadsval – huvudman i 
Sparbanken Västra Mälardalen (KS 2015/457) 
En av de huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalens som utsett 
av kommunfullmäktige – Gunilla A Aurusell – är inte längre 
valbar på grund av regler om åldersgräns. Sparbanken önskar i 
skrivelse att kommunen väljer en ny huvudman för tiden efter 
årsstämman 2017 till och med årsstämman 2020. Av skrivelsen 
framgår också vilka valbarhetskrav som finns. 
 
Gunilla A Aurusell har också skickat in en avsägelse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från Sparbanken Västra Mälardalen, inkommen 
2017-01-19 

• Avsägelse från Gunilla A Aurusell, inkommen 2017-01-15 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
- entledigar Gunilla A Aurusell (S) från uppdraget som huvud-

man i Sparbanken Västra Mälardalen från och med tiden efter 
årsstämman 2017 och 

- utser Linda Söder Jonsson (S), Bygatan 17, 763 36 Kungsör, 
som huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen för tiden efter 
årsstämman 2017 till och med årsstämman 2020. 
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