
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Förbundsdirektionen 

 

 

 

 Blad 

1 (1) 

 

 

 

 
 

 

Plats och tid

  
TEAMS, tisdagen den 24 jan 2023, klockan 10.00 – 11.00 

 

Beslutande Anna Eriksson (S), Håkan Tomasson (M), Kerstin Rosenkvist (S), Linda Söder Jonsson (S), 

Stellan Lund (M), Per Hallin (M) 

 

Tjänstgörande  
ersättare Magnus Vidin (SD)  

 

Ersättare  Emil Thunberg (S), Madelene Fager (C), Wojtek Jakobowski (SD) 

 

Övriga  
deltagande  Förbundschef Malin Alsing Brånn, ekonom/direktionssekreterare Alma Vogli 

 

Utses att justera Kerstin Rosenkvist 

 
Justeringens  
plats och tid Digital signering tisdag den 24 jan 2024, klockan 11:00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer        1 - 2 
Alma Vogli 

 

 

 

 

 
Ordförande  

 ....................................................................................  
Anna Eriksson 

 
 

Justerare  

 ....................................................................................  
Kerstin Rosenkvist  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Förbundsdirektionen 

Sammanträdes-  
datum 2023-01-24, §1 – § 2 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2023-01-24 
Datum för anslags  
nedtagande 2023-02-15 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet VMKF 
 
 
Underskrift 

 

 

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

  Utdragsbestyrkande 



 

 

                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                              Sammanträdesdatum 

 
 
 
 

   

Förbundsdirektionen                                    2023-01-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Akten 

Medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 

 

§ 1 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande,  

2:e vice och 3:e vice ordförande för året 2023 

(FD 2022/25) 

 

Direktionen består av 8 ledamöter och 8 ersättare som utsetts av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen är vald för 

fyra år. Mandatperioden räknas från och med den första 1 januari året 

efter det år då val av fullmäktige har ägt rum. 

Enligt förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

§ 5, Förbundsdirektion, ska ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 

vice ordförande och 3:e vice utses av direktionen. Posterna som 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera 

vartannat år mellan medlemskommunernas företrädare från Köping, 

Arboga, Kungsör och Surahammar. Eftersom Köpings kommun haft 

ordförandeposten under 2022 så gäller ovanstående förslag enbart 

under 2023 för att sedan rotera. 

 

Beslut  Förbundsdirektionen beslutar att: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund utser Anna Eriksson, Köping 

(S) till ordförande för år 2023. 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund utser Håkan Tomasson, 

Arboga, (M), till 1:e vice ordförande för år 2023. 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund utser Linda Söder Jonsson 

(S), till 2:e vice ordförande för år 2023. 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund utser Per Hallin (M), 

Surahammar till 3:e vice ordförande för år 2023. 



 

 

                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                              Sammanträdesdatum 

 
 
 
 

   

Förbundsdirektionen                                    2023-01-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Akten 

Medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 

 

§ 2 

Förslag till investeringsbudget för 2023  

(FD 2022/9) 
 

Administrativa förvaltningens investeringar består av hårdvara samt 

infrastrukturutrustning gällande IT och Televerksamheten. Hårdvara 

och IT-infrastrukturutrustning förnyas enligt förbestämda intervall 

och investeringssumman för 2023 gäller utbyte av utrustning. 

 

Medlemskommunerna ”leasar” all datautrustning och IT-infrastruktur 

genom VMKF såsom exempelvis ”PC-på bordet”, skolornas 1:1 Mac 

och kopiatorer. 

 

 
 

Beslut  Förbundsdirektionen beslutar att: 

att stå fast vid tidigare beslut om investeringsbudget för 2023 om 

totalt 45 000 tkr. 

 

att ge ekonomichefen i uppdrag att genomföra nyupplåning om 

sammanlagt 45 000 tkr enligt antagen investeringsbudget 2023. 

Ekonomichefen får även besluta om löptid, fast/ rörlig ränta samt 

amortering. 

 

att Förbundsdirektionen uppdrar till ekonomichefen att för förbundets 

räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 

lån som förfaller till betalning. 

 

samt att reverserna undertecknas av firmatecknare var för sig. 
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Enligt förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund 


§ 5, Förbundsdirektion, ska ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
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samt att reverserna undertecknas av firmatecknare var för sig. 
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