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Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordf  
 Rolf Hahre (S)  
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Ersättarna: Lennart Ahlstörm (S), Barbara Kabacinski Hallström (L), Håkan 

Freijd (M), Stieg Andersson (M), Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina 
Iwemyr 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tommy Emterby (KD) och Tony Frunk (S) 

  
 Kommunhuset den 30 maj 2022 klockan 20.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 127 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Kjell Ivemyr (S)  
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tommy Emterby (KD)     Tony Frunk (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 127  
  
Sammanträdesdatum 2022-05-30 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-31 Anslaget nedtages 2022-06-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 127 
 
Kallelse till årsstämma med Stiftelsen för främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal – kompletterande instruktion till ombudet   
Dnr 209/22 
 
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal har den 16 maj 
2022 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma med representantskapet 
den 31 maj 2022 klockan 13.00, Lindgården, Fagersta. 
 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 23 maj 2022 § 125 beslutat 
om instruktion till ombudet. Kompletterande beslut behövs gällande fullmäk-
tiges beslut att föreslå representanter i stiftelsen och i Strömsholms Kanal-
bolag. 
 
Kommunfullmäktige har den 21 februari 2022 § 23 beslutat att följande per-
soner ska föreslås vid stämmorna: Catarina Pettersson (S) som ledamot med 
Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från 
årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet med 
representantskapet 2023, samt att den av stiftelsen utsedda ombudet ska före-
slå Catarina Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad 
Bäckman (C) som ersättare i Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från 
årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet med 
representantskapet 2023. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet ska föreslå Catarina Pettersson (S) som 
ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse 
för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssam-
manträdet med representantskapet 2023, samt att den av stiftelsen utsedda 
ombudet ska att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande 
med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i Strömsholms Kanalbolags 
styrelse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m 
årssammanträdet med representantskapet 2023. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar, med hänvisning till att kommunstyrelsen tidigare 
beslutat att styrelsen i kanalbolaget inte ska beviljas ansvarsfrihet, att frågan 
om val till stiftelsen och kanalbolaget ska lyftas till dagens sammanmanträde 
med kommunfullmäktige. Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes 
Gustavsson (KD) instämmer i Jenny Landernäs (M) yrkande. 
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Forts KS § 127 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 
till Kjell Ivemyrs (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar 
för Kjell Ivermyrs (S) yrkande röstar ja och den som röstar för bifall till Jenny 
Landernäs (M) yrkande röstar nej.  
 
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 
 
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 6 ledamöter röstat ja och 5 
ledamöter röstat nej. (bilaga 1 § 127/2022). Kommunstyrelsen har således 
bifallit Kjell Ivemyrs (S) yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2022 § 125, 
anmoda röstombudet att vid representantskapet i Stiftelsen för främjande av 
trafiken på Strömsholms Kanal, rösta för  
 
 att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med Anna Gunstad 
 Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från 
 årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet 
 med representantskapet 2023, samt 
 
att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att föreslå Catarina Pettersson 
(S) som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad Bäckman (C) som 
ersättare i Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från årssammanträdet 
med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet med representantskapet 
2023. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
 
______ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
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