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§ 147 Revidering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med föreslagna revideringar. 

Sammanfattning 

Ordföranden föreslår följande tillägg till dagordningen: 

• Enkel fråga – Vad händer med protestlistan mot kommunens 

byggplaner? 

• Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden  
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§ 148 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Inga frågor har lämnats in till allmänhetens frågestund.  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 6 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 149 Investeringsprocessen i kommunens 
budgetprocess 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar för redogörelsen. 

Sammanfattning 

T.f. ekonomichef Marko Ravlic redogör för investeringsprocessen som en 

del av budgetprocessen. Av redogörelsen framgår bl.a. 

• investeringsprocessen från idé till beslut, genomförande, uppföljning 

och slutrapportering 

• vem som har vilket ansvar i processen  
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§ 150 Medborgarförslag – Rusta upp 
motionsspåren i Lockmora och Åsen 
Diarienummer KS 2021/408 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Fredrik Larsson föreslår i ett medborgarförslag att motionsspåren, 

elljusspåret och Lockmora, ska rustas och förslagsvis beläggas med träflis 

för att göra underlaget mjukt och skonsamt för löpare.  

 

Som alternativ till detta föreslår förslagsställaren att nya löparspår anläggs. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

• Medborgarförslag – Rusta upp motionsspåren i Lockmora och Åsen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 151 Medborgarförslag – Fler lampor på stigen 
vid Bergsgatan 18 och 20, Valskog 
Diarienummer KS 2021/411 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler lampor sätts upp på 

stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog. Med ytterligare lampor 

skulle otryggheten minska och de skulle även lysa upp uteklassrummet 

bakom pulkabacken. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

• Medborgarförslag – Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, 

Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 152 Medborgarförslag -  Fler sittbänkar längs 
spåret i Valskog 
Diarienummer KS 2021/434 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler sittbänkar ordnas längs 

spåret i skogen i Valskog så att de äldre som är ute och promenerar kan ta 

en paus och njuta av skogen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 

• Medborgarförslag - Flera sittbänkar längs spåret i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 10 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 Motion – Flyttning av ställplatser för 
husbilar från gästhamnen 
Diarienummer KS 2021/416 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att  

• ställplatserna för husbilar i gästhamnen ska flyttas till Fredsgatan, 

efter Elverket, med plats för sex husbilar en bit in på Gräsmattan i 

Åparken 

• platserna iordningsställs med elstolpar och två rader plattor eller grus 

för att markera var bilarna ska stå. 

• Kajutan, servicehuset i gästhamnen, även fortsättningsvis används 

som serviceanläggning för husbilarna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Motion – Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 154 Motion – Anlägg en engelsk park i 
Stallmästarhagen 
Diarienummer KS 2021/422 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen inrättar en 

engelsk park i del av Stallmästarhagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Motion - Anlägg en engelsk park i Stallmästarhagen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 155 Motion – Valstugor vid val på stora torget i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2021/423 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor för samtliga partier i kommunfullmäktige som önskar få disponera 

en sådan i samband med kommunalval och att 

• stugorna placeras på Stora torget på ett trevligt sätt så att det emellan 

dem bildas ett valtorg 

• de partier som får förfoga över en valstuga också ska bemanna dem 

under minst vissa tider under valrörelsen så att de ibland används 

samtidigt 

• alla stugor ska vara målade i samma färg och affischer och budskap 

ska få sättas upp på dem 

• stugorna ska vara tillgängliga för partierna minst fyra veckor före 

valet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 156 Interpellation – Kommunens klimatarbete 
Diarienummer KS 2021/431 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) riktar en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-

rande om kommunens klimatarbete. Hon frågar: 

1. Vad gör Kungörs kommun för att minska utsläppen från den 

offentliga verksamheten? 

2. Vilka åtgärder har genomförts i linje med kommunens mål för energi 

och miljöfrågor? 

3. Hur och när kommer vi få en uppföljning av målen för energi och 

miljöfrågor? 

4. Hur planerar Kungörs kommun för att minska utsläppen? 

5. Hur arbetar Kungsörs kommun med klimatanpassningar? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) noterar inledningsvis att 

kommunens totala utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 2010.  

Därefter besvarar frågorna med bl.a. följande: 

1. Inom egna transporter och energianvändningen i lokaler görs en rad 

olika åtgärder både genom att minska energianvändningen och 

genom energiomställning.  

 

Kommunen arbetar aktivt med målen och aktiviteterna i den avfalls-

plan som finns regionalt och där Kungsör, som enda kommun i länet, 

tagit fram en egen handlingsplan kring. Många av målen och 

aktiviteterna i avfallsplanen innebär en förflyttning uppåt i avfalls-

trappan (avfallshierarkin), vilket innebär direkt eller indirekt 

minskning av utsläpp av klimatpåverkande ämnen. 

 

I arbetet med nya detaljplaner har energi och klimat en central roll 

och berörs ofta, t.ex. för att underlätta möjligheten att resa med tåg 

och buss istället för bil och hur och om man bör bygga i vissa 

områden med tanke på översvämning, ras och skred och de 

klimatanpassningsåtgärder som kan komma att krävas.  

 

2. Exempel på genomförda åtgärder som finns upptagna i ”Mål för 

energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun” 
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3. Den gamla energi- och klimatstrategin följs upp i samband med att 

vi tar fram en ny. 

 

4. En ny klimatstrategi planeras till nästa år. Den kommer att ta av-

stamp i den regionala klimatstrategin och precis som den innehålla 

klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning. 

 

Fortsatt deltande i regionala nätverk ger draghjälp och ett brett 

kontaktnät för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  

 

Kommunen har en viktig roll för att sprida information och goda 

exempel, fungera som ett bollplank och se till att de infrastrukturella 

förutsättningarna finns där. Energi- och klimatrådgivningen har en 

central roll i att sprida information och ge råd i frågor som rör 

minskade utsläpp och energiomställningsåtgärder.  

 

Kommunen nu är delägare i Energikontoret i Mälardalen och får 

därmed tillgång till expertkompetens inom energi- och klimat-

området. 

 

5. Den regionala strategin innefattar även klimatanpassning och hur vi 

måste tackla de klimatförändringar som redan är ett faktum. 

Kommunen ingår sedan flera år i ett klimatanpassningsnätverk som 

Länsstyrelsen håller i. Dessutom kommer kommunen att delta i en 

studiecirkel om klimatanpassning på regionalnivå.  

 

I planarbetet är klimatanpassning en central fråga. I plangruppen 

diskuteras frågan ständigt, det finns en checklista kopplat till olika 

perspektiv som kommunen måste ta hänsyn till i framtagandet av 

nya eller ändringar av gamla detaljplaner, klimatanpassning är ett av 

dessa perspektiv. Praktiskt sker klimatanpassningsarbete på flera 

olika håll, det kan handla om att minska andelen hårdgjord yta vid 

byggnationer, styra byggnationer så att risken för översvämning, ras 

och skred minskar samt använda gröna ytor för att fördröja 

dagvattnet.  

 

Den regionala klimatstrategin kommer att brytas ned på kommunala 

nivå, på samma sätt som är gjort med de regionala avfalls- och 

livsmedelsplanerna. Förhoppningen är att den kan komma upp till 

kommunstyrelsen under första kvartalet 2022. 
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Beslutsunderlag 

Interpellation från Madelene Fager (C) 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S)  
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§ 157 Enkel fråga – Vad händer med 
protestlistan mot kommunens byggplaner? 
Diarienummer KS 2021/450 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 

kring det planprogram för Kungsörs tätort som antogs den 13 september 

2021. En protestlista med 755 namn som alla säger nej till planläggning och 

byggnation i Malmberga och Stallmästarhagen. Med anledning av 

protestlistan och uttalanden om att det inte alls ska byggas i hagmarker 

frågar Madelene Fager kommunstyrelsens ordförande: 

Vad händer med protestlistan och avser kommunstyrelsens ordförande att gå 

fram med förslag till ändring av dessa områden i planprogrammet? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar nej på frågan. 

Något förslag till ändring av planprogrammet kommer inte att tas fram. 

Planprogrammet utgör ramarna för möjliga detaljplaner. I arbetet med 

detaljplaner kommer samråd och remisser att genomföras. Här kommer 

även protestlistorna att beaktas. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga från Madelene Fager (C)  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 17 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 158 Utdelning/Koncernbidrag från Kungsörs 
kommunala bolag 
Diarienummer KS 2021/171 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra beslut om aktieutdelning med 3 500 

000 kr från Kungsörs Kommunföretag AB till att ett koncernbidrag skall 

betalas ut från Kungsörs Fastighets AB till Kungsörs Kommunföretag AB. 

Sammanfattning 

Ändringen från utdelning till koncernbidrag är för att möjliggöra de åtgärder 

som Kungsörs kommun vill genomföra med de 3 500 000 kr som 

tillgängliggörs genom detta koncernbidrag. Det är redan september vilket 

innebär att de åtgärder som ska genomföras inte kommer kunna genomföras 

via en utdelning till Kungsörs kommun. Det vi inte hinner genomföra innan 

årsskiftet hamnar i kommunens resultat vid en utdelning och blir då inte 

möjligt att använda in i 2022. Om detta görs om till ett koncernbidrag så kan 

Kungsörs Kommunföretag AB betala ut koncernbidraget till exempelvis 

Kungsörs Kommunteknik AB som sedan kan verkställa beslutet även in i 

2022 års verksamhet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ändra beslut 

om aktieutdelning med 3 500 000 kr från Kungsörs Kommunföretag AB till 

att ett koncernbidrag skall betalas ut från Kungsörs Fastighets AB till 

Kungsörs Kommunföretag AB. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-09-27 § 174 Utdelning/Koncernbidrag från Kungsörs 

kommunala bolag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Juridiskt underlag 

• KF 2021-06-14 § 114 Utdelning från Kungsörs kommunala bolag 

Skickas till 

• Kungsörs Fastighet AB 

• Kungsörs Kommunteknik AB 
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• Tf ekonomichef Marco Ravlic 

• Kungsörs Kommunföretag AB, VD Claes-Urban Boström  
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§ 159 Antagande av ny detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (etapp 2), 
Kungsörs kommun. 
Diarienummer KS 2019/97 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, 

Runnabäcken 2, Kungsör kommun enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattare arbetat 

fram en ny detaljplan för Runnabäcken 2. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra uppförande av ca 100 nya bostäder och en ny förskola med fyra 

avdelningar. Planen medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av 

radhus, kedjehus och enbostadshus. 

Inom planen möjliggörs för park samt utbyggnad av infrastruktur som 

vägar, belysning och VA-anläggning. Planförslaget innebär också att ett 

grönstråk skapas i planens södra del som kopplar ihop Karl XIs promenad 

med Runnabäcken. 

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids eller 

vara i konflikt med några riksintressen.  

Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 2017-11-27 

och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid detta datum. I 

framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer utökat förfarande att 

tillämpas. 

Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande 

Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 

tillkännagivits 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny detaljplan för 

del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2, Kungsör kommun enligt bilagda 

beslutsunderlag. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) och Petter Westlund (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

• KS 2021-09-27, § 175 Samråd - Ny detaljplan för del av Kungsör 

3:1, Runnabäcken 2 (etapp 2) 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2, Kungsörs 

kommun.  

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Granskningsutlåtande 

Skickas till 

• Utvecklingsenheten 

• Teknisk chef 

• Lisa Asu Ahlin  
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§ 160 Försäljning av Paletten inom koncernen 
Diarienummer KS 2021/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun 

• säljer fastigheten Paletten till Kungsörs Kommunteknik AB 

• går i borgen för Kungsörs Kommunteknik AB för lån hos 

Kommuninvest på 55 500 000 kr. 

Reservationer 

Madelene Fager, Petter Westlund, Margareta Barkselius och Lina 

Johansson, samtliga (C) reserverar sig mot beslutssats två enligt följande: 

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om att-sats två 

om att gå i borgen för Kungsörs Kommunteknik AB för lån hos Kommun-

invest på till förmån för vårt förslag om finansiering via egna medel. 

Vid kommunstyrelsen deltog vi inte beslut på grund av att ärendet inte var 

berett och skickades ut sent till kommunstyrelsens ledamöter. Vi är också 

kritiska till hur frågan har hanterats. Byggnationen är redan påbörjad och vi 

ska först nu besluta om hur den ska finanserias. När vi påbörjade diskus-

sionerna om den nya förskolan så diskuterades finansiering via egna medel. 

En diskussion sedan kom att handla om nyemissioner, utlåning från 

kommunen etc. 

Kommunen borgar idag för totalt 694 342 tkr för lån upptagna av kom-

munala bolag, kommunalförbund etc. (Årsredovisning 2020) och skuld-

sättningsgraden ökar rejält för varje år. Vi har flera år fått höra att kommu-

nen har mycket god ekonomi med en stark kassa. Vi tycker därför att 

finansieringen av den nya förskolan bör ske via egna medel för att dämpa 

vår skuldsättning och använda det kapital som kommunen har byggt upp." 

Sammanfattning 

2018 gav kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden tillsammans med 

Kungsörs KommunTeknik AB att utreda en mer detaljerad kostnadsbe-

räknad utformning av en ny förskola på ängen intill Södergården. Under 

2020 tog barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Kungsörs 

Kommunteknik AB fram ett förslag på en ny förskola samt en tänkt 

investeringsram på 41 550 000 kr. 

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige om att flytta tillagnings-

köket från Malmberga förskola till den nya förskolan Paletten och därmed 

tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 700 000 kr. 
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Under byggnationen av fastigheten har ägandeförhållande diskuterats och 

kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs KommunTeknik 

AB har kommit fram till att Kungsörs KommunTeknik AB bör vara ägare 

då de kommer att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun säljer fastig-

heten Paletten till Kungsörs Kommunteknik AB 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun går i borgen för 

Kungsörs Kommunteknik AB för lån hos Kommuninvest på 55 500 

000 kr 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

Madelene Fager (C) Petter Westlund (C) yrkar att kommunens egna medel 

ska användas till att bekosta bygget av Paletten. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar sälja Paletten till 

Kungsörs KommunTeknik AB och finner att så är fallet. 

Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag om borgen för lån 

mot Madelene Fagers och Petter Westlunds yrkande om finansiering med 

egna medel. Han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommun-

styrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-09-27, § 176 Försäljning av Paletten inom koncernen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-03 

Skickas till 

• Claes-Urban Boström, Kommundirektör 

• Rune Larsen, VD KKTAB 

• Ekonomichef  
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§ 161 Delårsrapport per 31 augusti 2021 – 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2021/376 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med delårsrapport 

per den 31 augusti 2021. I den redovisas utfallet per den 30 juni, vilket är 

positivt med 1 454 tkr. Prognosen för hela året 2021 är ett budgetöverskott 

på 1 000 tkr, vilket härleds till lägre arvoden åt ställföreträdare.  

Beslutsunderlag 

• KS 2021-09-27, § 177 Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Västra 

Mälardalens överförmyndarnämnd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Delårsrapport per 31 augusti 2021-Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd 

Skickas till 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  
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§ 162 Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer KS 2021/244 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestider under 2022: 

• 10 januari,  

• 14 februari,  

• 14 mars,  

• 11 april,  

• 9 maj,  

• 13 juni,  

• 12 september,  

• 10 oktober, (konstituerande möte med nya kommunfullmäktige) 

• 14 november,  

• 28 november (budgetsammanträde)  

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget annat 

beslutas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag om 

sammanträdestider för 2022 för kommunfullmäktige vilken sammanträder 

två veckor efter den beredande kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

beslutar själv mötesdatum för kommunstyrelsen samt budget- och 

bokslutsberedningens sammanträden. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-09-27. § 178 Sammanträdestider 2022 för 

kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 

Skickas till 

Centrala ledningsgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 163 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
Kungsörs Fastighets AB 
Diarienummer KS 2019/130 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som 

ledamot i Kungsörs Fastighets AB:s styrelse från och med den 12 oktober 

2021. 

Till ny ledamot efter Gunnar Uggelfors i Kungsörs Fastighets AB:s styrelse 

utses Roland Jansson (SD), Berga 202, 736 92 Kungsör, från och med den 

12 oktober 2021 och resterande mandatperiod.   

Sammanfattning 

Gunnar Uggelfors har begärt att få bli befriad från ditt uppdrag som ledamot 

i Kungsörs Fastighets AB:s styrelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Skickas till 

Gunnar Uggelfors 

Den nyvalda 

Kungsörs Fastighets AB 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 164 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS 2018/415 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 12 oktober 2021. 

Till ny ersättare efter Gunnar Uggelfors i barn- och utbildningsnämnden 

utses Anita Roots (SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör, från och med den 

12 oktober 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Gunnar Uggelfors har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare 

i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 

Skickas till 

Gunnar Uggelfors 

Den nyvalda 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 165 Avsägelse- och fyllnadsval – nämndeman 
i Västmanlands tingsrätt 
Diarienummer KS 2019/117 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Barbro Olausson (L) från uppdraget som 

nämndeman i Västmanlands tingsrätt från och med den 1 november 2021. 

Till ny nämndeman efter Barbro Olausson utses Ulla Eriksson Berg (L), 

Vikvägen 12, 736 92 Kungsör för perioden 1 november 2021 – 31 december 

2023. 

Sammanfattning 

Barbro Olausson (L) har begärt att få bli befriad från uppdraget som 

nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Skickas till 

Barbro Olausson 

Ulla Eriksson Berg 

Västmanlands Tingsrätt 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 166 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS 2018/415 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Madelene Lund (M) från uppdraget som ersät-

tare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 12 oktober 2021. 

Till ny ersättare efter Madelene Lund i barn- och utbildningsnämnden utses 

Stellan Lund (M), Gesällgatan 3, 736 32 Kungsör från och med den 12 

oktober 2021 och resterande mandatperiod.  

Sammanfattning 

Madelene Lund (M) har begärt att få bli befriad från uppdraget som ersät-

tare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-05 

Skickas till 

Madelene Lund 

Stellan Lund 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln 


