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§ 65 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Inga frågor har lämnats in till allmänhetens frågestund.  
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§ 66 Information om revisionsrapport - 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 

genomför granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer att  

• resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige 

fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning 

• de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen delvis har uppnåtts 

2021 

• årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 

informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04  

Missiv och revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 

2021 Kungsör 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 67 Medborgarförslag - Övergångsställe i 
fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan 
Diarienummer KS 2022/236 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett övergångsställe vid 

fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan mot gamla postutlämningen och 

Coop.  

Förslagsställaren menar att raksträckan uppmanar till högre fart än tillåtet 

och det redan finns en avfasning i trottoaren som möjliggör detta.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - Övergångsställe i 

fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan 

Medborgarförslag - Övergångsställe i fyrvägskorsningen Karlavägen-

Villagatan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 68 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 
Diarienummer KS 2022/239 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i 

Skillingeudd. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 69 Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd 
Diarienummer KS 2022/240 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att en lekplats anläggs i 

Skillingeudd.  

Förslagsställaren påpekar att bostadsområdet i Skillinge kraftigt ökat de 

senaste åren, främst med många barnfamiljer och att det vore önskvärt med 

en lekpark, förslagsvis längs den nyanlagda gång-och cykelvägen ut till 

Skillingeudd. Det skulle främja tillgängligheten för alla. I dag är det allt för 

långt att gå med små barn till lekparkerna i centrala Kungsör.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd 

Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 70 Svar på medborgarförslag – Separat 
cykelväg mellan Köping och Arboga över 
Valskog 
Diarienummer KS 2021/371 

Beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och ger 

uppdrag till förvaltningen att verka för att Region Västmanland tillgodoser 

sträckan Köping-Valskog-Arboga med en gång- och cykelväg. Vi 

uppmuntrar Köpings kommun och Arboga kommun att göra detsamma. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att anse medborgarförslaget som 

besvarat. 

Sammanfattning 

Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson från cykelgruppen för 

Valskosbygdens utveckling föreslår en separat cykelväg mellan Köping och 

Arboga över Valskog. Cykelvägen ska göra det möjligt att ta sig fram med 

cykel, elscooter, elmoped, permobil, rullskidor och motionscykel. Gruppen 

menar att det måste det finnas en säker väg att färdas på om man ska kunna 

cykelpendla till jobbet. Att cykla på gamla E 18 känns så otryggt att man 

hellre avstår än utsätter sig för den faran. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 

medborgarförslaget och ger uppdrag till förvaltningen att verka för att 

Region Västmanland tillgodoser sträckan Köping-Valskog-Arboga med en 

gång- och cykelväg. Vi uppmuntrar Köpings kommun och Arboga kommun 

att göra detsamma. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att anse medborgarförslaget som 

besvarat. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 78 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag 
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Skickas till 

Mary Andersson 

Leif Lithén 

Börje Nilsson 

Köpings kommun 

Arboga kommun 

Region Västmanland  
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§ 71 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 13 april 2022 
Diarienummer KS 2022/19 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns sjutton obesvarade 

medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.  

Ett av dessa ärenden ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara 

tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad 

svarstid är till KF i juni.  

Ett av dessa ärenden ligger hos Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 

efter att KS presidium begärt ytterligare uppgifter 13/4 2022.  

Ett ärende avvaktar slutgiltligt investeringsbeslut.  

Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 

angivelse ett år.   

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 76  

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-25, reviderad version  
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§ 72 Motion - utredning om ödehus i Kungsör 
Diarienummer KS 2022/228 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun utreder 

vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, kontaktar ägarna och 

försöker få dem att sälja. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 73 Motion - ungdomsbio 
Diarienummer KS 2022/229 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Ronja Lund-Wall (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun inrättar 

subventionerade filmvisningar för ungdomar i kommunen vid lämpliga 

tillfällen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Motion - ungdomsbio 

Motion - ungdomsbio 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 74 Svar på motion - Affischering av 
valaffischer 
Diarienummer KS 2021/464 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar motionen i den del utpekade platser ska finnas 

för affischering för de partier som i dagsläget är representerade i 

kommunfullmäktige, och avslår motionen i den del där det föreslås att 

affischering och tillsyn sköts av kommunanställda. 

Finansiering av de cirka 100 tkr åtgärden med att sätta upp ställningar för 

gemensam affischering kostar ska ske från kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader. 

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att  

• ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering för valaffischer  

• man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen  

• affischering och tillsyn sköts av kommunanställda 

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 

organisation. Kommittén är positiva till idén om att det precis som till förra 

valet utpekas specifika platser för samtliga partier att sköta sin affischering 

inför valet. Däremot är affischering något partierna behöver hantera själva 

då tjänstepersoner inte ska riskera att förknippas med politiska 

ställningstaganden. Fem angivna platser finns föreslagna från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 79 Svar på motion - Affischering av valaffischer 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-01-14 

• Motion 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Claes-Urban Boström 

Ronnie Björkrot  
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§ 75 Svar på motion - Sjukvård i egen regi 
Diarienummer KS 2021/213 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 

2021-04-08 inkom Roland Jansson, Sverigedemokraterna med en motion 

om att socialnämnden skall undersöka möjligheten till att ha ”sjukvården i 

egen regi”. Detta för att ha tillräckligt med heltidsanställda ”sjukvårdare” 

inom äldreomsorgen då detta enligt motionärens innehåll fungerar dåligt  

och att de äldre måste ta sig till vårdcentralen på egen hand. 

Att-satsen lyder; 

-att man skall flytta befintlig personal från vårdcentralen till äldreomsorgen, 

alternativt anställa heltidsanställda inom äldreomsorgen. 

Området äldreomsorg innefattar idag särskilt boende, trygghetsboende, 

hemtjänst samt hälso- och sjukvård, alla delar drivs i egen regi. 

Motionären beskriver inte tydligt vad som menas med ”sjukvårdare” varpå 

det är svårt för nämnden att svara tydligt på motionärernas anhållan. 

I socialförvaltningens hälso- och sjukvård arbetar idag tolv sjuksköterskor 

tillsammans med paramedicinska professioner och specialist-

undersköterskor. 

De utför all form av hälso- och sjukvård som patienten kräver efter uppdrag 

från vårdcentral eller specialistsjukvård. 

I kommunen finns en privat vårdcentral där cirka 95% av alla äldre inom 

äldreomsorgens regi är inskrivna. 

Vårdcentralen svarar gentemot vårdvalet och regionen. 

Här finns idag ett nära samarbete mellan vårdcentralens sjuksköterskor och 

läkare och kommunens hälso- och sjukvård. 

För att reglera ansvaret mellan kommunens och regionens insatser finns ett 

avtal som kallas hemsjukvårdsavtalet. Avtalet gäller den som är från 18 år 

och uppåt. 

Avtalet beskriver när en invånare är berättigad kommunal hälso- och 

sjukvård bland annat genom ”tröskelprincipen”. Tröskelprincipen innebär 

att den som inte självständigt eller med hjälp kan ta sig till en vårdcentral 

eller specialistmottagning är berättigad hemsjukvård. 
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Då kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut hem till 

personen och utför hälso- och sjukvårdsinsatsen. Denna insats kan också 

delegeras till hemtjänst. 

För särskilt boende gäller att de boende där alltid är inskrivna i den 

kommunala hälso- och sjukvården och har en tilldelad patientansvarig 

sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. 

Vid behov får dessa personer också träffa den läkare som har det  

medicinska ansvaret. 

Idag arbetar 25 medarbetare inom hälso- och sjukvård och 90% av dessa 

arbetar heltid. 

Inom särskilt boende arbetar idag cirka 74 medarbetare och av dessa cirka 

70% heltid. 

Inom båda enheterna finns det en god tillgång på heltidspersonal. 

Således uppfyller verksamheterna idag motionens innehåll gällande  

personal, det är inte heller möjligt att flytta personal mellan vårdcentralen 

och särskilt boende då att det är två olika huvudmän, regionen och 

kommunen. 

Samverkan mellan de två aktörerna är dock viktig och något som har och 

fortsatt kommer att ha ett stort fokus, för bästa möjliga vård- och omsorg 

till våra äldre. 

Således anses motionen vara besvarad då området äldreomsorg redan 

uppfyller de krav som motionärerna ställer. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 80 Svar på motion - Sjukvård i egen regi 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Motion 

Skickas till 

Motionären 
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§ 76 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 13 april 2022 
Diarienummer KS 2022/20 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

motioner. Av den framgår det i nuläget finns tretton obesvarade motioner, 

varav en riskerar att inte hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett 

år.   

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 77 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade 

motioner per den 13 april 2022, uppdaterad 2022-04-25  
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§ 77 Bokslut och årsredovisning Kungsörs 
kommun 2021 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Kungsörs 

kommun. 

Kommunfullmäktige reserverar 7 000 tkr av årets resultat till framtida 

miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att synliggöras i årsredovisningen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med årsredovisningen för 

Kungsörs kommun. Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 

en positiv avvikelse om 15 195 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 

12 195 tkr. 

I årsredovisningen framkommer även uppföljning av mål för 

verksamheterna. Bedömningen är att tre av fem målen är uppfyllda meden 

resterande två går åt rätt håll. Två av målen har redan uppnåtts vilket är 

målet om ranking av årets miljökommun och resultatnivån för 2021. Målet 

om befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande 

arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på 

önskad nivå men tar kliv i rätt riktning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reservera 7 000 tkr av 

årets resultat till framtida miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att 

synliggöras i årsredovisningen. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S), Angelica Stigenberg (S), Gunilla Wolinder (L) och 

Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-03-28, § 55 Bokslut och årsredovisning 2021 Kungsörs 

kommun 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Utkast till Årsredovisning Kungsörs kommun 2021 
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Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Kommuninvest (antagen årsredovisning)  
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§ 78 Revisionsberättelse för Kungsörs 
kommuns verksamhet år 2021 
Diarienummer KS 2022/209 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelserna. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 

lekmannarevisorer/ revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 

företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Granskningen beskrivs i revisorernas ”Revisionsberättelse för år 2021” och i 

bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Revisorerna har inte varit enliga om revisionsberättelsen, varför det finns 

två revisionsberättelser 

• en som alla revisorer utom Håkan Sundström undertecknat och 

• en som revisor Håkan Sundström undertecknat. 

Revisorerna är eniga i bedömningen att 

• årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed 

• styrelse och nämnder sammantaget i Kungsörs kommun samt de 

gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra 

Mälardalens Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

• styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 

• resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål 

som fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige 

• beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. 

• godkänner kommunens årsredovisning för 2021 

Revisionsberättelserna skiljer sig genom att 
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Revisorerna, exkl Håkan Sundström riktar kritik mot barn- och 

utbildningsnämnden (exkl. de tre ledamöter som reserverade sig mot 

beslutet) då nämnden under hösten beslutade att inte fortsätta att vidtaga 

nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Beslutet innebar att 

nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det 

uppdrag som de mottagit av fullmäktige. Fullmäktige borde ha tillställts 

nämndens beslut för att kunna ta ställning i budgetfrågan och dess 

konsekvenser 

Revisor Håkan Sundström riktar anmärkning mot barn- och 

utbildningsnämnden för bristande ekonomisk styrning då nämnden fattade 

ett beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i 

enlighet med fullmäktiges beslut. De tre ledamöter som reserverade sig från 

beslutet 2021-09-29 omfattas inte av den delen av anmärkningen som avser 

den ekonomiska styrningen. 

Fråga om eventuella anmärkning behandlas som egna ärenden, liksom 

frågan om ansvarsfrihet. 

Överläggning 

Under överläggningen presenterar revisionens ordförande Håkan Sundström 

(M) sin revisionsberättelse och revisor Lars Wigström (S) övriga revisorers 

revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-04 

• Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas 

redogörelse från revisorerna exkl. revisor Håkan Sundström. Övriga 

bilagor i form av revisionsrapporter från lekmannarevisorer och 

revisionsberättelser i olika bolag finns i akten. För bolagskoncernen 

och Kungsörs Grus AB redovisas de i egna ärenden) 

• Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas 

redogörelse och bilaga 12 Underlag för bedömning anmärkning från 

revisor Håkan Sundström 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 79 Fråga om anmärkning mot barn- och 
utbildningsnämnden kring studieresultat 
Diarienummer KS 2022/209 

Beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den riktade kritiken kring 

måluppfyllelse för bättre studieresultat men inte förslagen anmärkning. 

Motivationen är att det i barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 

redogörs för de insatser som gjorts och görs för att höja studieresultaten. 

Mycket har gjorts för att förbättra resultaten 

Sammanfattning 

Revisorerna har inte varit eniga i sin revisionsberättelse: 

• Revisionens ordförande Håkan Sundström riktar anmärkning mot 

barn- och utbildningsnämnden kring nämndens arbete kring 

måluppfyllelse för bättre studieresultat. 

• Övriga revisorer framför kritik i samma fråga. 

Anmärkning/kritik riktar sig till nämnden i sin helhet. 

Eftersom en av revisorerna riktat en anmärkning i revisionsberättelsen ska 

fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktige 

eller inte. Att fullmäktige ska ta egen ställning till en anmärkning från 

revisorerna innebär inte att fullmäktige kan rösta bort anmärkningen, den 

kvarstår oavsett om fullmäktige ställer sig bakom den eller inte. 

De som är föremål för ansvarsprövningen är jäviga och får inte delta i 

beslutet. 

Fullmäktiges presidium har att bereda ansvarsprövningen. I den aktuella 

frågan är en i presidiet själv föremål för ansvarsprövning, p.g.a. uppdrag i 

barn- och utbildningsnämnden och betraktas därför som jävig. Övriga två i 

presidiet har olika uppfattning och har lämnat varsin skrivelse. 

Kommunfullmäktiges ordförande har begärt barn- och utbildningsnämndens 

förklaring för att de ska få möjlighet att kommentera situationen. Nämnden 

har lämnat en skriftlig kommentar efter ett extra sammanträde med 

nämnden. 

Förslag till beslut i ärendet har upprättats av kommunfullmäktiges 

ordförande. 
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Jäv 

Följande personer är jäviga i frågan: Monica Lindgren (S), Angelica 

Stigenberg (S), Margareta Johansson (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 

Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), 

Jenny Andersson (KD), Sussanne Söderström (SD), och Robert Redenkvist 

(SD).  

Ordföranden kallar in följande personer att tjänstgöra under ärendet: Rolf 

Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Mattias 

Söderlund (V), Eva-Carin Sandbom (L), Uno Gripenberth (KD), Niklas 

Lund (M). 

Ordföranden noterar att de jäviga har rätt att deltat i överläggningen, men 

får inte delta i beslutet. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer 

• förslaget om kritik mot 

• föreslaget om anmärkning 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat ställa sig bakom 

kritik mot barn- och utbildningsnämnden enligt kommunfullmäktiges 

ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse - revisor Håkan Sundström 

Revisionsberättelse - revisorerna exkl Håkan Sundström 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes skrivelse 2022-04-24 

BUN 2022-05-02, § 37 inkl. bilagor 

Skrivelse från Centerpartiet 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Revisorerna  
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§ 80 Fråga om anmärkning mot barn- och 
utbildningsnämnden kring hantering av 
budgetprocessen 
Diarienummer KS 2022/209 

Beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den riktade kritiken kring hantering 

av budgetprocessen men inte förslagen anmärkning. 

Motivationen är att det ytterst är styrelsen som i huvudsak avgör när och hur 

ett ärende ska tas upp i fullmäktige. En nämnd som ställer ett ärende om 

ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen följer såväl lagtext som 

lagstiftarens intentioner om hur den kommunala arbetsprocessen ska se ut. 

Reservationer 

Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Yrjö 

Björkqvist (M), Maivor Norgren (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina 

Johansson (C) anmäler följande särskilda yttrande: 

"Centerpartiet delar den kritik som riktas mot barn- och utbildningsnämnden 

för bristande ekonomistyrning. Vi har återkommande fått rapporter och 

revisonen har de senaste åren framfört brister både vad gäller styrning och 

ledning, måluppfyllelse och ekonomistyrning. Det är allvarligt och bör 

åtgärdas. Det har saknats fördjupade analyser, budgetföljsamhet och ett 

långsiktigt ansvarstagande för ekonomin och inte minst åtgärder för att höja 

måluppfyllelsen i skolan. 

När våra ledamöter under hela året har efterfrågat analyser och föreslagit 

andra ekonomiska åtgärder än ogenomtänkta nedskärningar i förskolan och 

grundskola har det helt saknats utrymme för dialog om långsiktiga lösningar 

för att få en budget i balans. 

Vi delar däremot inte fullt ut bedömningen att en anmärkning ska ges då den 

enligt vår mening ges på felaktiga grunder men hänvisning till ett enskilt 

möte och ett särskilt ärende. Vi anser däremot att det bör riktas skarp kritik 

mot den politiska ledningen, inte minst ordförande och presidiet för 

bristande ekonomistyrning liksom måluppfyllelse." 

Sammanfattning 

Revisorerna har inte varit eniga i sin revisionsberättelse: 
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• Revisionens ordförande Håkan Sundström riktar anmärkning mot 

barn- och utbildningsnämnden kring hantering av budgetprocessen. 

• Övriga revisorer framför kritik i samma fråga. 

Anmärkning/kritik riktar sig till de som varit beslutande vid barn- och 

utbildningsnämndens möte den 29 september 2021, exklusive två ledamöter 

från Moderaterna och en från Sverigedemokraterna. De röstade för ett annat 

alternativ och de båda moderaterna reserverade sig även mot det beslut som 

fattades. 

Eftersom en av revisorerna riktat en anmärkning i revisionsberättelsen ska 

fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktige 

eller inte. Att fullmäktige ska ta egen ställning till en anmärkning från 

revisorerna innebär inte att fullmäktige kan rösta bort anmärkningen, den 

kvarstår oavsett om fullmäktige ställer sig bakom den eller inte. 

De som är föremål för ansvarsprövningen är jäviga och får inte delta i 

beslutet. 

Fullmäktiges presidium har att bereda ansvarsprövningen. I den aktuella 

frågan är en i presidiet själv föremål för ansvarsprövning, p.g.a. uppdrag 

i barn- och utbildningsnämnden och betraktas därför som jävig. Övriga två i 

presidiet har olika uppfattning och har lämnat varsin skrivelse. 

Kommunfullmäktiges ordförande har begärt barn- och utbildningsnämndens 

förklaring för att de ska få möjlighet att kommentera situationen. Nämnden 

har lämnat en skriftlig kommentar efter ett extra sammanträde med 

nämnden. 

Förslag till beslut i ärendet har upprättats av kommunfullmäktiges 

ordförande. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den riktade kritiken kring hantering 

av budgetprocessen men inte förslagen anmärkning. 

Motivationen är att det ytterst är styrelsen som i huvudsak avgör när och hur 

ett ärende ska tas upp i fullmäktige. En nämnd som ställer ett ärende om 

ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen följer såväl lagtext som 

lagstiftarens intentioner om hur den kommunala arbetsprocessen ska se ut. 

Jäv 

Följande personer är jäviga i frågan: Monica Lindgren (S), Angelica 

Stigenberg (S), Margareta Johansson (S), Anna-Karin Tornemo (V) och 

Gunilla Wolinder (L)  
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Ordföranden kallar in följande personer att tjänstgöra under ärendet: Rolf 

Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Mattias 

Söderlund (V), Eva-Carin Sandbom (L). 

Ordföranden noterar att de jäviga har rätt att deltat i överläggningen, men 

får inte delta i beslutet. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar bifalla till ordförandens förslag till beslut om 

kritik mot barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer 

• förslaget om kritik mot 

• föreslaget om anmärkning 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat ställa sig bakom 

kritik mot barn- och utbildningsnämnden enligt kommunfullmäktiges 

ordförandes förslag. 

Votering begärs. Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken 

godkänns. Den som röstar för kritik röstar ja. Den som röstar för 

anmärkning röstar nej. 

Resultat av omröstning 

Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Gunilla A Aurusell (S), 

Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Dan 

Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita Pettersson (S), Gunilla 

Lindström (S), Ronny Moström (S), Christer Henriksson (V), Mattias 

Söderlund (V), Rebecca Burlind (L), Eva-Carin Sandbom (L), Madelene 

Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson 

(C), Jenny Andersson (KD) och Per Strengbom (S). 

Nej röstar: Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), 

Yrjö Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), Roland Jansson (SD), Anders 

Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD) Sussanne 

Söderström (SD) och Robert Redenkvist (SD). 

Omröstningen utfaller med 20 ja- och 11 nej-röster. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse - revisor Håkan Sundström 

Revisionsberättelse - revisorerna exkl Håkan Sundström 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-02 
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Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes skrivelse 2022-04-24 

BUN 2022-05-02, § 37 inkl. bilagor 

Skrivelse från Centerpartiet 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Revisorerna  
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§ 81 Fråga om ansvarsfrihet 
Diarienummer KS 2022/209 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet till de 

styrelser och nämnder som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i 

dessa organ. 

Sammanfattning 

Revisorerna har inte lämnat en enig revisionsberättelse. De är dock eniga 

om att tillstyrka att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Överläggning 

Ledamöterna från (M) och (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet i den 

del som avser barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse från samtliga revisorer exkl. Håkan Sundström 

• Revisionsberättelse från revisor Håkan Sundström 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 82 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer KS 2022/17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen för Västra 

Mälardalens kommunalförbund 2021 till handlingarna och bevilja 

direktionen och Kungsörs representant i densamma ansvarsfrihet för 2021 i 

enlighet med rekommendation från revisionen. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett 

resultat om + 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än budgeterat. I budget 

2021 har förbundet antagit två verksamhetsmässiga mål, ”Servicemålet – 

VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare” samt ”Medarbetarmålet 

– VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare”. 

Förbundet uppnår Medarbetarmålet medan Servicemålet inte uppnås.  

Överläggning 

Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) är kommunens representanter i 

förbundet och meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 81 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 

kommunalförbund (VMKF) 

• KSF tjänsteskrivelse ÅR 2021 - VMKF 

• Årsredovisning 2021 - VMKF 

• Revisorernas handlingar – verksamhetsåret 2021 VMKF 

Skickas till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund  
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§ 83 Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2022/42 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB 

med godkännande till handlingarna. 

Beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att rösta för att 

• godkänna årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB inklusive 

förslag till vinstdisposition 

• bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Sammanfattning 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Resultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till 6 792 tkr efter skatt på 

åretsresultat. 

Överläggning 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M)  är kommunens representanter i 

bolaget och meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS2022-04-25, § 82 Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB 

• Revisionsberättelse 

Skickas till 

Kungsörs Grus AB 

Ombud för stämman  
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§ 84 Årsredovisning 2021 - VafabMiljö 
Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2022/41 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen 2021 för 

VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna och beviljar direktionen och 

Kungsörs kommuns representant i densamma ansvarsfrihet för 2021. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit med sin årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 8,7 mnkr vilket är 8,2 mnkr 

bättre än budget. Avvikelsen hänförs störstadels till försäljning av skrot och 

wellpapp.  

Överläggning 

Madelene Fager (C) och Pelle Strengbom (S) är kommunens representanter 

i förbundet och meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 83 Årsredovisning 2021 - VafabMiljö 

kommunalförbund 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2021 inkl beslut för förbundet 

• Revisorernas granskningsrapport 

Skickas till 

VafabMiljlö kommunalförbund  
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§ 85 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2021 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer KS 2022/46 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar kommunens 

ledamot och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar 

verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och 

verksamhetsberättelsen för 2021. Årets redovisade resultat efter 

återbetalning av 0 tkr till kunderna. Resultatet före återbetalning till kunder 

är 12 160 tkr. 

Överläggning 

Linda Söder Jonsson (S) och Marita Pettersson (S) är kommunens 

representanter i nämnden och meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 84 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 

- Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2021 

Skickas till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden  
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§ 86 Årsredovisning och Revisionsberättelse 
2021 - Räddningstjänsten Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/171 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna och 

beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representanter i densamma 

ansvarsfrihet för 2021. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med sin årsredovisning för 

2021 samt verksamhetsberättelse. RTMD redovisar per den 31 december 

2021 en positiv budgetavvikelse med +4 286 tkr, efter balanskravsutredning 

+3 738 tkr. RTMD uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 genom att 

de uppnår både balanskravet samt de ekonomiska målen och samt de flesta 

av verksamhetsmålen.  

Överläggning 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) är kommunens representanter i 

förbundet och meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 85 Årsredovisning och Revisionsberättelse 2021 - 

Räddningstjänsten Mälardalen 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2021 

• Revisorernas redogörelse för år 2021 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 87 Revidering av Arvodesreglementet - 
Möjliggörande av föräldraledighet från politiskt 
uppdrag 
Diarienummer KS 2022/225 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arvodesreglemente enligt 

förvaltningens förslag med tillägget under § 7 med "Motsvarande kan 

exempelvis vara uppdrag som vigsel- eller begravningsförrättare.". 

Sammanfattning 

Arvodesreglementet behöver justeras med anledning av att ge möjlighet till 

föräldraledighet från politiskt uppdrag i kommunen. Frågan har beretts i den 

parlamentariska kommittén för politisk organisation och i kommunstyrel-

sens presidium. Villkoren kommer i så stor utsträckning som möjligt likna 

de som för kommunens ordinarie anställda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arvodesreglemente enligt 

förvaltningens förslag med tillägget under § 7 med "Motsvarande kan 

exempelvis vara uppdrag som vigsel- eller begravningsförrättare.". 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 86 Revidering av Arvodesreglementet - 

Möjliggörande av föräldraledighet från politiskt uppdrag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 

• Utkast arvodesreglemente, reviderat efter KS möte 

Skickas till 

Lönekontoret 

HR-chef  
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§ 88 Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 
Diarienummer KS 2022/147 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ny Kultur- och fritidspolitisk plan för år 2022-

2025 med följande tillägg: 

• skrivningen på sid 9 i planen "dialog föras mellan kommunen och 

studieförbunden om den kommunala bidragsmodellen" stryks och 

ersätts med "dialog föras mellan kommunen och studieförbunden hur 

man kan stärka den lokala demokratin". 

• avsnittet idrott på sidan 6 kompletteras med: "Skolan och idrottslivet 

ska i samverkan jobba för mer rörelse i skolan genom särskilda 

rörelsesatsningar" Förslaget finansieras i samverkan med Generation 

Pep och SISU. 

Reservationer 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 

AnneMarie Andersson (C) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

"Centerpartiet är positiva till att kommunfullmäktige biföll vårt förslag till 

tillägg om mer rörelse i skolan genom särskilda rörselsesatsning samverkan 

med idrottsföreningar. Här finns flera framtagna koncept via SISU och 

Generation pep. 

Vi reserverar däremot mot kommunfullmäktiges beslut att inte anta vårt 

andra tilläggsyrkande om att utveckla en kulturskola på orten för musik, 

dans, konst och bild i samverkan med kulturföreningar och studieförbund. 

Möjligheterna för barn och unga att utöva kultur i Kungsör är små och det 

vill vi ändra på! Bifall till vårt förslag." 

 Jenny Andersson (KD) anmäler muntlig reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021 ska revideras. I 

samband med revideringen kommer dokumentet att byta namn till Kultur- 

och fritidspolitisk plan. 

I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har dialog 

förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och det 

kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten och 

samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss. 
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2022-05-09 
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De synpunkter som kommit in genom remissyttranden har lagts till för att få 

en så bred förankring och samsyn som möjligt gällande den uppdaterade 

Kultur- och fritidspolitiska planen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny Kultur- och 

fritidspolitisk plan för år 2022-2025 med tillägget att skrivningen på sid 9 i 

planen "dialog föras mellan kommunen och studieförbunden om den 

kommunala bidragsmodellen" stryks och ersätts med " dialog föras mellan 

kommunen och studieförbunden hur man kan stärka den lokala demokratin". 

Yrkanden 

Följande yrkanden framförs: 

• Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

• Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande tillägg: 

- under avsnittet idrott: "Skolan och idrottslivet ska i samverkan 

jobba för mer rörelse i skolan genom särskilda rörelsesatsningar" 

Förslaget finansieras i samverkan med Generation Pep och SISU. I 

detta yrkande instämmer Mikael Peterson (S) 

- under avsnittet kultur: "En kulturskola utvecklas på orten i 

samverkan med kulturföreningar och studieförbund". Förslaget 

finansieras i samverkan med kulturföreningar och studieförbund 

Beslutsordning 

Ordföranden redogör för tänkt förslagsordning, vilken godkänns. 

1. Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 

2. Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande under 

avsnittet idrott 

3. Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande under 

avsnittet kultur 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens 

förslag och tilläggsyrkandet under avsnittet idrott.  

Tilläggsyrkanden under avsnittet kultur avslås. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25 § 87 Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 

• KSF tjänsteskrivelse 

• Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 - utkast 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Den parlamentariska kommittén för kultur, fritid m.m. 

Kultur- och fritidschef  
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§ 89 Överlåtelse - Ekuddens camping inom 
kommunkoncernen 
Diarienummer KS 2022/186 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta Ekuddens camping till Kungsörs 

Kommunteknik AB till bokfört värde av fastigheten per den 30 april 2022, i 

syfte att underlätta framtida investeringar. 

Sammanfattning 

I enlighet med ägardirektivet för Kungsörs Kommunbolag AB:s koncernen 

och den bolagsordning för Kungsörs Kommunteknik AB ska verksam-

hetsfastigheter ägas av de kommunala bolagen. Då KKTAB ansvarar för 

skötsel och underhåll av fastigheter samt att kunna planera för framtida 

underhåll och effektivisera verksamheten bör Ekuddens camping säljas till 

KKTAB, liksom övriga verksamhetsfastigheter som tidigare har sålts till 

KKTAB.  

Kommunstyrelsen har besluta ombudgetera 32 tkr från fritidsverksamhet till 

teknisk verksamhet inom Kommunstyrelsens budgetramar för driftkostna-

der av Ekuddens camping under förutsättningen att kommunfullmäktige 

beslutar överlåta Ekuddens camping till Kungsörs KommunTeknik AB 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-04-25, § 88 Överlåtelse - Ekuddens camping inom 

kommunkoncernen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

KKTAB 

Claes-Urban Boström, Kommundirektör 

Sara Jonsson, Ekonomichef 

Rune Larsen, Teknisk chef  
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§ 90 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 31 mars 2022 
Diarienummer KS 2022/237 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen rapporterar 

• de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte 

har verkställts inom tre månader från beslutsdatum och avbrott i 

verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från dagen för avbrottet 

• de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum och avbrott i verkställigheten 

om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen 

för avbrottet. 

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfull-

mäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Under denna rapporteringsperiod, 2022-01-01 - 2022-03-31 har 

• två beslut enligt SoL, som tidigare rapporterats som icke verkställda, 

verkställts eller avslutats. Ett ärende som avser kontaktperson är 

fortfarande inte verkställt 

• de två tidigare besluten enligt LSS som inte var verkställda 

verkställts eller avslutats. 

Socialnämnden har fått en mer detaljerad rapport. 

Beslutsunderlag 

SN 2022-04-26, § 35 

Skickas till 

Socialnämnden 

Revisorerna  
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§ 91 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Oppositionsråd 
Diarienummer KS 2018/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som oppositionsråd från den 1 augusti 2022 och resterande 

mandatperiod. 

Till nytt oppositionsråd under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelen Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för oppositionsråd är 2018-12-01 – 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-20 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 92 Byte med anledning av föräldraledighet - 
Ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar att Madelene Fager (C) och Lina Johansson 

(C) byter uppdrag i kommunstyrelsen från den 1 augusti 2022 och 

resterande mandatperiod. 

Beslutet innebär att  

• Lina Johansson (C) blir ledamot i stället för ersättare och  

• Madelene Fager (C) blir ersättare i stället för ledamot 

den aktuella perioden. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. Hon vill dock ha kvar uppdrag i kommunstyrelsen. 

För att möta kriteriet att ersättare i plankommittén bör vara en ledamot från 

kommunstyrelsen önskar Madelene och Lina Johansson (C) att byta uppdrag 

i kommunstyrelsen. Detta för att Lina ska kunna ta över Madelenes uppdrag 

i plankommittén under hennes föräldraledighet.  

Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen är 2018-12-

01 – 2022-11-30. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd  

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Lina Johansson (C) 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 93 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ersättare i Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2018/439 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbunds 

förbundsdirektion från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 

Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbunds 

direktion är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-27 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 94 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot i krisledningsnämnd 
Diarienummer KS 2018/418 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden från den 1 augusti 2022 och 

resterande mandatperiod. 

Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 74 ska ledamöter 

och ersättare till krisledningsnämnden hämtas bland kommunstyrelsens 

ordinarie ledamöter.  

Mandatperioden för ledamöter i krisledningsnämnden är 2019-01-01 – 

2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-27 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 95 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet  - Ledamot i parlamentarisk 
kommitté för kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
m.m. 
Diarienummer KS 2018/428 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för kultur, fritid, 

miljö, jämställdhet m.m. från den 1 augusti 2022 och resterande 

mandatperiod. 

Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för ledamöter i den parlamentariska kommittén för kultur, 

fritid, miljö, jämställdhet m.m. är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-27 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 96 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot i Parlamentarisk 
kommitté för ortsutveckling  
Diarienummer KS 2018/427 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för ortsutveckling 

från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 

Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för ledamöter i den parlamentariska styrgruppen för 

ortsutveckling är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 - fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 97 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ersättare i 
Kommunalförbundet VafabMiljö  
Diarienummer KS 2018/438 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ersättare i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet 

VafabMiljö från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 

Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för ersättare i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet 

VafabMiljö är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 - fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 98 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot i Västmanlands 
Kommuner (VK)  
Diarienummer KS 2018/447 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ordinarie ombud för Kungsör i VK-Västmanlands 

kommuner från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 

Till nytt ombud under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 

Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 

oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 

mandatperioden ut. 

Mandatperioden för ombud i VK-Västmanlands kommuner är 2019-01-01 – 

2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 – fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet 

• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 

Madelene Fager (C) 

Petter Westlund (C) 

VK-Västmanlands Kommuner 

Lönekontoret 

Matrikeln 


