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193 Allmänhetens frågestund
194 Meddelande – ny sammanräkning
195 Medborgarförslag – Uppställningsplats för husbilar
196 Svar på medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar
197 Svar på medborgarförslag – Extratjänster
198 Svar på medborgarförslag – Dela av biblioteket och ha öppet från klockan 10
199 Svar på medborgarförslag – Upprusta cykelbanan som går längs järnvägen till Torpa
200 Svar på medborgarförslag – Köp modul vid Ulvesund och nyttja som förlängning på
omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrottsplats
201 Svar på motion – Omvandla Gersillaområdet till boendeområde
202 Svar på motion – Belysning på gång- och cykelbana utmed Arbogavägen
203 Svar på motion – Utegym i Valskog
204 Svar på motion – Införande av utmaningsrätt
205 Svar på motion – Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag
206 Svar på motion – Närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning
207 Svar på motion – Upprustning av lekplats i kvarteret Agnet
208 Budget 2017 med plan 2018-2019
209 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv
(RUR) i Kungsörs kommun
210 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun
2017
211 Renhållningsansvaret
212 Sammanslagning av pensionärs- och handikappråden till ett pensionärs- och
tillgänglighetsråd
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213 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse
och nämnder med anledning av digitala kallelser
214 Revidering av Krishanteringsplan för Kungsörs kommun
215 Ändring av kommunfullmäktiges finansiella mål 2017
216 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente – lägenhetsregister
217 Motion – Inrättande av idrotts- och kulturstipendium
218 Motion – Översyn av Kungsörsleden
219 Motion – Stängsel runt öppna sopstationer
220 Motion – Inrätta fritidsbank
221 Interpellation – Svensk kött
222 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige
223 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen
224 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Kungsörs Kommunföretag AB
225 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbund
226 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Mälardalsrådet
227 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentarisk styrgrupp för centrumprojektet
228 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden
229 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden
230 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige
231 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs
KommunTeknik AB
232 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs Vatten
AB
233 Hälsningsord

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 193
Allmänhetens frågestund (KS 2016/5)
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 194
Meddelande – ny sammanräkning
(KS 2014/301)
Länsstyrelsen har den 11 november 2016 gjort nya sammanräkningar efter
-

Peter Andersson (S). Ny ersättare för Socialdemokraterna är
Elisabeth Laestander från och med den 11 november 2016 till
och med den 14 oktober 2018.

-

Therese Pihl (S). Ny ledamot för Socialdemokraterna är Urban
Dahlgren från och med den 11 november 2016 till och med den
14 oktober 2018. Ny ersättare efter Urban är Gunilla
Lindström.

-

Taito Arkkukangas (S). Ny ersättare för Socialdemokraterna är
Ronny Moström från och med den 11 november 2016 till och
med den 14 oktober 2018.

Kommunfullmäktiges ordförande har begärt ny sammanräkning
efter Henrik Mayer (L) som flyttat från kommunen och därmed
inte längre är valbar till uppdrag i kommunfullmäktige i Kungsör.
Länsstyrelsen har den 18 november 2016 gjort ny sammanräkning
efter
-

Beslut

Justerandes sign

Henrik Mayer (L). Ny ledamot för Liberalerna är EvaCarin Sandbom från och med den 18 november 2016 till och
med den 14 oktober 2018. Ny ersättare efter Eva-Carin är
Anders Sandbom.

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Matrikeln, lönekontoret, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 195
Medborgarförslag – Uppställningsplats för
husbilar (KS 2016/437)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att uppställningsplats
för husbilar ordnas med möjlighet att tömma avlopp från bilarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson

Beredningstext

Uppställningsplatser för husbilar finns redan i gästhamnen i
Kungsör. Platserna kan inte förbokas. En taxa är antagen
- en plats kostar 100 kr per natt
- önskas el tillkommer 30 kronor per natt
Vid behov av fullskalig ställplats, med möjlighet att tömma
avlopp, hänvisas till campingen.

Beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att uppställningsplats för husbilar
och antagen taxa redan finns, Ingen ytterligare beredning behövs.
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Anita Larsson, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 196
Svar på medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar
(KS 2016/236)
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Drottninggatan
ska delas upp i en övre del för kommersiell verksamhet och en
nedre för ett socialkulturellt samhällsliv. Vidare föreslås ett nytt
nedre torg i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan dit bussterminalen kan flyttas.
Förslagsställaren föreslår att en erfaren arkitekt anställs eller kontrakteras på projektbasis för att en förändring av centrum ska
lyckas.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att arbetet med centrumutveckling pågår:
-

etapp 1 (Drottninggatans nedre del, torget vid Coop och torget
i Valskog) ska vara klar under år 2018 och förslaget
presenteras för allmänheten under första delen av 2017

-

övriga etapper för att utveckla centrum är ännu inte beslutade

-

förslag, tanker och idéer som presenterats i medborgarförslaget
kommer att användas tillsammans med övriga synpunkter från
allmänheten i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum
Kungsör.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Bengt Lindström
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 118
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande 2016-10-18
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 217

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att de förslag, tankar och idéer
som presenterats i medborgarförslaget kommer att användas tillsammans med övriga synpunkter i det fortsatta arbetet med att
utveckla Kungsörs centrum.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunfullmäktige
Beslut

Justerandes sign

2016-12-12
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet för att ge förslagsställaren möjlighet att närvara då det besvaras.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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2016-12-12

§ 197
Svar på medborgarförslag – Extratjänster
(KS 2016/274)
Stefan Aurusell föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utnyttja den statliga möjligheten till extratjänster där arbetsgivaren
ersätt till 100 procent (Arbetsförmedlingen avgör om det är lämpligt arbete) för
-

minst två platser för inskanning, lagring och visning av
Kungsörsbilder och

-

en plats för digitalisering av ljud och video

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

arbetsmarknadssidan i kommunen verkat för att få fram platser
till extratjänster i kommunen sedan möjligheten infördes och
arbete pågår fortlöpande med att får till nya platser tillsammans
med kommunens chefer

-

under september-oktober började de fyra första arbeta på extratjänster

-

extratjänster inom kultur och fritid, enligt medborgarförslaget,
undersöks för närvarande

-

en dialog är påbörjad med Kungsörs hembygdsförening och de
ser möjlighet till fortstatt samarbete om än inte kring extratjänster eftersom dessa i dagsläget inte innefattar föreningar.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Stefan Aurusell
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 120
• Socialförvaltningens yttrande 2016-11-11
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 218

Beslut

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förslagsställaren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 198
Svar på medborgarförslag – Dela av biblioteket och ha öppet från klockan 10
(KS 2016/289)
Björn Lännström föreslår i ett medborgarförslag att bibliotekets
tidningsrum, toalett och kaffeautomat ska vara öppet från klockan
10. Förslagsställare föreslår att detta löses genom att dela av denna
del från resten av biblioteket med ett snöre.
Kommunfullmäktige överlämnades medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a.
att:
- förslagsställarens tankar om ett ökat öppethållande ligger i
linje med bibliotekets egen målsättning och kommunstyrelsens
mål om att biblioteket ska utöka sitt öppethållande senast under
2018
- en del i det regionala bibliotekssamarbetet i Västmanland är att
upphandla bland annat teknik med självbetjäningsautomater
för att underlätta genomförandet av meröppet där besökaren
själv kan låna och återlämna medier utanför ordinarie
öppettider.
Förvaltningen föreslår att kommunen ska invänta denna förändring
och ta ett helhetsgrepp kring utökat öppethållande så att besökarna
kan få ut så mycket som möjligt av sitt bibliotek.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Björn Lännström
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 121
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 219

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att dela av
biblioteket och ha en mindre del öppet från klockan 10. Dock
kommer biblioteket kunna tillmötesgå själva idén om ett utökat
öppethållande senast under 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förslagsställaren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 199
Svar på medborgarförslag – Upprusta cykelbanan som går längs järnvägen till Torpa
(KS 2016/331)
Lasse Johansson föreslår i ett medborgarförslag att cykelbanan
som går längs med järnvägen till Torpa ska rustas upp genom att
- lägga ny asfaltsbeläggning
- ordna med belysning och
- snöröjning vintertid
På så sätt menar förslagsställaren att det blir en trygg väg att cykla
och gå på för Torpaborna.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning.
Som ett led i beredning har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat
ett yttrande. De menar att en upprustning av cykelbanan kan vara
en bra satsning på trafiksäkerheten. Kommunen har en andel i den
vägsamfällighet som är väghållare. Om samfälligheten är beredd
att rusta upp vägen så bidrar kommunen med sitt andelstal.
Kungsörs KommunTeknik AB kommer att kontakta vägsamfälligheten om överenskommelser av underhållsinsatser.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Lasse Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 150
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2016-11-07
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 220

Beslut

Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att verka för att vägsamfälligheten ska rusta upp gång- och
cykelbanan som går längs järnvägen till Torpa.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förslagsställaren, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 200
Svar på medborgarförslag – Köp modul vid
Ulvesund och nyttja som förlängning på omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrottsplats (KS 2016/336)
Per Haldin föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun
ska kontrollera möjligheten att köpa en av modulerna som står vid
Ulvesund och nyttja som en förlängning/tillbyggnad av de befintliga och otillräckliga omklädningsrum, kiosk och domarbås som
idag finns vid Björlidens idrottsplats i Valskog.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Av det framgår bl.a. att den lokalplaneringsgrupp som finns i kommun ser över och tittar på vilket behov som
finns av lokaler på kort och lång sikt. En av de större frågorna
gruppen jobbar med just nu är vad och hur lokalerna på Ulvesund
ska användas efter att skolan flyttat in i den nya skolan. I den planeringen ligger även vad som ska hända med de paviljonger som
hyrs och om de kan tänkas behövas även i framtiden. Om någon,
några eller alla ska köpas loss och i så fall till vad.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Per Haldin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 151
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-09
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 221

Beslut

Kommunfullmäktige ger lokalplaneringsgruppen i uppdrag att
-

ta med medborgarförslaget om köp av modul i gruppens fortsatta arbete och

-

återkomma till kommunstyrelsen med förslag om någon, några
eller alla paviljonger ska köpas loss och hur de i så fall bäst
kommer till nytta.

Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, lokalplaneringsgruppen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum
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2016-12-12

§ 201
Svar på motion – Omvandla Gersillaområdet
till boendeområde (KS 2016/301)
Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion
att Kungsörs kommun ska utreda om det kan vara lämpligt att
omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett boendeområde av
villakaraktär och i så fall påbörjar processen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

kommunstyrelsen tillsatt en lokalplaneringsgrupp med uppdrag
att titta på all strategisk planering av Kungsörs fastighetsbestånd. I detta uppdrag ligger att titta vidare på vad Gersillaområdet ska användas till den dag då skolan flyttar och lokaler
tomställs och det blir möjligt för annat ändamål i området

-

lokalplaneringsgruppen kommer att återkomma till kommunstyrelsen med förslag gällande bl.a. Gersillaområdet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Stellan Lund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 138
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-13
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 222

Beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att arbete kring vad Gersillaområdet ska användas till i framtiden pågår, skickar med motionen
som ett av flera underlag i det fortsatta arbete och förklarar
motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, lokalplaneringsgruppen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 202
Svar på motion – Belysning på gång- och
cykelbana utmed Arbogavägen
(KS 2016/302)
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik AB ska få i uppdrag att utreda och medverka till att gångoch cykelbanan utmed Arbogavägen mellan Albins husbilar och
Barkarövägen får belysning.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår att
-

de inte har något emot att utreda frågan vidare. Utredningen får
sedan visa om det finns förutsättningar att gå vidare med att
medverka till att belysning anordnas.

-

Trafikverket är väghållare för en stor del av den aktuella
sträckan och satsningar på belysta cykelbanor utanför tätbebyggt område inte är vanliga

-

en preliminär kostnadsberäkning för belysning ligger på mellan
800 000 och 900 000 kronor

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 139
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2016-11-07
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 223

Beslut

Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdra att
-

utreda frågan om belysning på gång- och cykelbana utmed
Arbogavägen vidare och

-

återkomma till kommunstyrelsen för beslut när utredningen är
klar.

Med detta förklara motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 203
Svar på motion – Utegym i Valskog
(KS 2016/303)
Hans Carlsson (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska bygga ett
utegym i Valskog likt det i Kungsör inom en snar framtid.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
- Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) redan beslutat att
anlägga ett utegym i Valskog under våren 2017
- innan årets slut kommer KKTAB, i samråd med fritidsenheten,
att utreda var det nya utegymmet ska placeras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 140
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 224

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Hans Carlsson
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att
Kungsörs KommunTeknik AB redan besluta anlägga ett utegym i
Valskog under våren 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionärerna, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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§ 204
Svar på motion – Införande av utmaningsrätt
(KS 2016/343)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska ge ett uppdrag att undersöka möjligheterna till att införa
utmaningsrätt i Kungsör.
Syftet med utmaningsrätten är att
- pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl
kostnads- som kvalitetsmässigt.
- initiera att en verksamhet ska upphandlas
- delar av en verksamhet eller hopslagning av verksamheter kan
drivas på ett annat sätt
Genom utmaningsrätt menar motionären att anställda och företag
kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra
kommunal verksamhet på.
Om en verksamhet utmanas måste kommunen utreda möjligheterna att införa en alternativ driftform för den utmanade verksamheten men först kontrollera om det är tillåtet att upphandla verksamheten.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

utmaningsrätt” var ett försök från främst Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) sida att få till fler upphandlingar av den
kommunala servicen genom ett nytt sätt

-

det är alltid kommunen som beslutar i slutändan om vad som
ska upphandlas, oavsett om man blir utmanad eller inte

-

Uppsala, som kom längst med att pröva utmaningsrätten, använder sig inte längre av modellen då det visade sig att den gav
för liten effekt

-

förvaltningen bedömer att det är bättre att den politiska församlingen kommer överens om vad av den kommunala verksamheProtokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2016-12-12
ten som ska upphandlas. Förvaltningen kommer att genomföra
de upphandlingar som beslutas politiskt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 164
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-11-09
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 225

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till motionen från Carina Sjölund (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S),
Per Strengbom (S) och Petter Westlund (C)
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag, dvs avslag, röstar
ja. Den som röstar för bifall till motionen röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Petersson
(S), Ann-Catrin Cederlund (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg
(S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson (S),
Margareta Johansson, (S), Gunilla Lindström (S), Monica
Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Kerstin Åkesson (MP),
Peter Åkesson (MP), Petter Westlund (C), Madelene Ericsson (C),
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Mats Qvisth (C),
Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M),
Niklas Magnusson (M), Yvonne Ericsson (M), Ewa Granudd (M),
Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L),
Jenny Andersson (KD), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström
(SD), Roland Jansson (SD), Ari Jaanus (SD) och Gunilla A
Aurusell (S).
Nej röstar: Carina Sjölund (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande
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Per Hammarström (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 37 ja- och 1 nejröster. En ledamot
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat avslå
motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Mot kommunfullmäktiges beslut reservarar sig Carina Sjölund (M)
skriftligt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 205
Svar på motion – Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag
(KS 2016/362)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som beslutats positivt i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige
av hur de har genomförts. Denna återrapportering ska ske samlat
minst en gång om året och innehålla alla motioner som beviljats av
kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullt genomförda.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

det är kommunstyrelsen som ska verkställa kommunfullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Detta framgår
av kommunstyrelsens reglemente

-

ör att hålla reda på alla uppdrag som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen ger förvaltningarna och bolagen finns en
uppdragslista. Listan innehåller alla uppdrag som ges oavsett
det sker genom motion, medborgarförslag eller annat beslut av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Den hålls löpande
uppdaterad och innehåller uppgift om bl.a. uppdragstagare,
uppdrag, när uppdraget är givet och slutfört samt notering om
läget för uppdrag som ännu ej är slutförda och notering om
resultat

-

två gånger om året redovisas de motioner och medborgarförslag som inte är besvarade

-

att administrera och hålla dessa olika typer av listor uppdaterade kräver manuell hantering och är tidskrävande.

Förvaltningens bedömning är att de listor som idag finns fyller
behovet av kontroll av att uppdrag verkställs samt att ställda
motioner och medborgarförslag besvaras.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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•
•
•

KS beslutsförslag

Blad

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 165
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-21
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 226

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Den uppföljning som görs på kommunstyrelsens uppdragslistor är
tillräckligt för att säkerställa att givna uppdrag blir verkställda.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till motionen från Ari Jaanus (SD), Petter Westlund (C)
och Stellan Lund (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S)
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för kommunstyrelsens beslut, dvs. avslag, röstar ja.
Den som röstar för bifall till motionen röstar ja.
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Petersson
(S), Ann-Catrin Cederlund (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg
(S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson (S),
Margareta Johansson, (S), Gunilla Lindström (S), Monica
Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Kerstin Åkesson (MP),
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind
(L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A Aurusell (S).
Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Ericsson (C),
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Mats Qvisth (C),
Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M),
Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Yvonne Ericsson
(M), Ewa Granudd (M), Jenny Andersson (KD), Annicka Eriksson
(SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per
Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD).
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 18 nej-röster. Kommunfullmäktiges har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande
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Beslut

2016-12-12

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Den uppföljning som görs på kommunstyrelsens uppdragslistor är
tillräckligt för att säkerställa att givna uppdrag blir verkställda.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ari Jaanus (SD)
skriftligt.

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsör 16-L2-L4

Reservation
Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag
IKS 20L6/362).

Sverigedemokraterna i Kungsörs kommunfullmäktige reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
att avslå ovan nämnda motion.

Genom att avslå motionen försvåras väsentligt den insyn och kontroll som bl.a revisorer, allmänhet
och opposition har rätt till att bifallna motioner och medborgarförslag verkligen blir genomförda,
vilket är en av demokratins grunder och hörnstenar.

Då det redan enligt uppgift skall finnas uppdragslistor på alla uppdrag i de olika förvaltningarna och

bolagen finner vi det högst anmärkningsvärt och förvånande att man är ovillig att förenkla för att
dela med sig av denna information på ett lättöverskådligt sätt.

För Sverigedem okraterna

Ari Jaonus
https : //ku ngsor.sve rigedemokraterna.se

kungsor@sd.sg

472-333 03 04

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 206
Svar på motion – Närvaro- och yttranderätt
för motionärer vid beredning (KS 2016/363)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att närvaro- och yttranderätt
ska garanteras minst en motionär vid beredning av en motion i
kommunens nämnder och styrelser under tiden ärendet bereds.
Vidare föreslås att samma ersättningar och arvode ska betalas för
motionären som för förtroendevald i nämnden.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

alla partier i fullmäktige har idag representation i kommunens
instanser som bereder ärenden till kommunfullmäktige. Partierna kan ta del av och delta i diskussionen i beredningen av
motionen, även om det inte i alla lägen är samma person som
skrivit motionen.

-

motionärens åsikter och argument bör framgå i skriftlig form i
själva motionen

-

en motion kan även skickas utanför kommunens organisation
för yttrande. Att ge närvarorätt vid sådan remisshanteringen
låter sig inte göras

-

kommunfullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig
omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Att (frivilligt) delta vid sammanträden för att ta del
av överläggningen kan inte sägas utgöra en del av den förtroendevaldes uppdrag. Om fullmäktige väljer att ge närvarorätt
för motionsställare vid beredning bör inte något arvode vara
aktuellt.

Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 166
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-17
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 227
Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunfullmäktige
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KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till motionen från Ari Jaanus (SD)
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S)
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden be båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ari Jaanus (SD)
muntligt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 207
Svar på motion – Upprustning av lekplats i
kvarteret Agnet (KS 2016/364)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att den lekplats som idag
finns i kvarteret Agnet ska rustas upp och iordningsställas eller att
en helt ny lekplats anläggs på den sida av befintlig häck som bollplanen är belägen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsör KommunTeknik AB lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

lekplatsen i kvarteret Agnet är i behov av viss upprustning.
Målning och uppfräschning av gungställning, ogräsbekämpning och komplettering av sand är inplanerat

-

klottersanering ska genomföras

-

lekutrustningen är ca tio år och uppfyller säkerhetskraven

-

fast soffa och ett bänkbord finns.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 167
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 206-11-07
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 228

Beslut

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till inplanerad upprustning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 208
Budget 2017 med plan 2018-2019
(KS 2016/165)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2017 och plan för 2018-2019, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans*
Budgeterat resultat

71,7
203,4
207,8
+486,1
+3,1

72,0
209,8
211,8
+497,2
+3,6

72,1
209,8
212,9
+508,9
+14,1

* I dessa summor ingår 7 miljoner kronor till resultatkravet
Investeringsvolymen för 2017 maximerades till 205 miljoner kronor, exklusive bolagskoncernen och internräntan fastställdes till
1,7 procent.
Efter fullmäktiges beslut i juni om ramar har bl.a.
-

-

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Misteln kök överförts till barn- och utbildningsnämnden från
socialnämnden. Det gör att också budget för detta flyttats från
socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Ansvaret för broddar har flyttats från socialnämnden till
kommunstyrelsen och även här har budget flyttats från
socialnämnden nu till kommunstyrelsen

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 93
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2016-11-07, § 8 och 2016-11-14, § 9
• Alliansens skuggbudget
• Sverigedemokraternas årsplan 2017
• Sammanställning av ramar utifrån budget- och bokslutsberedningens beslut
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 228
• Sammanställning av budgetberedningens förslag till
kommunfullmäktige – Budget 2016 med plan 2017-2018 jämte
utbytessida
Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, ekonomen
för socialnämnden, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KS beslutsförslag

2016-12-12

Blad

27

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

ökad ram med 20,7 miljoner kronor till socialnämnden
2017 (budget för ensamkommande 15,9 miljoner minus
besparing på 1,2 miljoner samt 6,0 miljoner)

-

ökad ram med 1,3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden 2017

-

lönekompensation för löneökning Kommunal med 2 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2017
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram 2017
71, 4
207,8
210,0
+494,2
+5,0

3. I den korrigerade ramen för socialnämnden ska även rymmas
medfinanseringen av länsgemensam beroendeakut och tillnyktringsenhet med 180 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2017 till
0,4 procent.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017.
6. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att varje månad lämna en rapport
kring ekonomin till kommunstyrelsen.
KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning noteras att ett förslag till
ändring av kommunfullmäktiges finansmål för 2017 kommer att
behandlas som separat ärende vid dagens möte.
Följande yrkanden framförs:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, ekonomen
för socialnämnden, akten

Kungsörs kommun
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Kommunfullmäktige
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-

bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S)
och Mikael Peterson (S)

-

tilläggsförslag från Per Strengbom (S) innebärande att ett
utredningsuppdrag ges till kommunstyrelsen och nämnderna
att förbereda för åtgärder/effektiviseringar som kan tas upp i
respektive instans under mars 2017 vid behov. Förslagen ska
ge effekt 2017 enligt följande:
• kommunstyrelsen
1 miljon kronor
• socialnämnden
3 miljoner kronor
• barn- och utbildningsnämnden
3 miljoner kronor

-

bifall till Alliansens skuggbudget från Madelene Ericsson (C)
och Stellan Lund (M)

28

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa
proposition enligt följande:
1. Kommunstyrelsens förslag mot alliansens skuggbudget
2. Ställningstagande till Per Strengboms tilläggsyrkande.
Proposition 1

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag eller alliansens skuggbudget och finner
att kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning vilken godkänns.
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som
röstar för alliansens skuggbudget röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Petersson
(S), Ann-Catrin Cederlund (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg
(S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson (S),
Margareta Johansson, (S), Gunilla Lindström (S), Monica
Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Kerstin Åkesson (MP),
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind
(L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A Aurusell (S).
Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Ericsson (C),
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Mats Qvisth (C),
Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M),

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, ekonomen
för socialnämnden, akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12
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Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Yvonne Ericsson
(M), Ewa Granudd (M) och Jenny Andersson (KD),
Annicka Eriksson (SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson
(SD), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD) avstår från att
rösta.
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 13 nejröster. Fem ledamöter
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat
enligt kommunstyrelsen förslag.
Proposition 2

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar
enligt Per Strengboms tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

ökad ram med 20,7 miljoner kronor till socialnämnden
2017 (budget för ensamkommande 15,9 miljoner minus
besparing på 1,2 miljoner samt 6,0 miljoner)

-

ökad ram med 1,3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden 2017

-

lönekompensation för löneökning Kommunal med 2 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2017
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram 2017
71, 4
207,8
225,9
+510,1
+5,0

3. I den korrigerade ramen för socialnämnden ska även rymmas
medfinanseringen av länsgemensam beroendeakut och tillnyktringsenhet med 180 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, ekonomen
för socialnämnden, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12
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4. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2017 till
0,4 procent.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017.
6. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att varje månad lämna en rapport
kring ekonomin till kommunstyrelsen.
7. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett
utredningsuppdrag att förbereda för åtgärder/effektiviseringar
som kan tas upp i respektive instans under mars 2017 vid
behov. Förslagen ska ge effekt 2017 enligt följande:
• kommunstyrelsen
1 miljon kronor
• socialnämnden
3 miljoner kronor
• barn- och utbildningsnämnden
3 miljoner kronor
Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Stellan Lund (M),
Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson (KD) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, ekonomen
för socialnämnden, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12
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§ 209
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av Resultatutjämningsreserv
(RUR) i Kungsörs kommun (KS 2016/413)
Kommunallagens 8 kap 1 § slår fast att kommuner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Sedan 2013 finns möjligheten för kommuner och landsting att
införa en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR har som uppgift
att medverka till att reglera en jämnare balans av ekonomin så att
kommunen
- under goda tider kan sätta av till reserven för att täcka upp med
under sämre tider eller
- förebygga sämre tider med hjälp av reserven så att vi använder
pengarna i en kommande budget för sådant som vi då vet
kommer att sänka våra kostnader på sikt så att vi lättare klarar
de finansiella målen
Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna
även omfatta hanteringen av den.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inför en
resultatujämningsreserv från den 1 januari 2017.
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av Resultatutjämningsreserv har tagits fram. Där framgår bl.a. hur
kommunen arbetar för god ekonomisk hushållning och hur vi ska
använda och ha nytta av en resultatutjämningsreserv i Kungsörs
kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-09
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 230

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S)
och Petter Westlund (C) att sista punkten i förslaget till riktlinjer ”
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12
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om projekt eller åtgärder som under löpande år får disponera
medel ur RUR” ska utgå och i övrigt bifall.
Beslut

Kommunfullmäktige inför en Resultatutjämningsreserv (RUR) den
1 januari 2017 och antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs
kommun, enligt förvaltningens förslag dock med den ändringen att
sista punkten utgår.
Kommunen ska varje år ha ett positivt ekonomiskt mål.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 31/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 210
Renhållningstaxa för Köpings kommun,
Arboga kommun och Kungsörs kommun
2017 (KS 2016/378)
Ett förslag till renhållningstaxa 2017 för Köping, Arboga och
Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2017.
Förslaget till taxa styr mot ökad insamling av matavfall, förpackningar och tidningar. Samma grundprinciper i taxekonstruktionen
som tidigare
-

en fast avgift för att finansiera fasta kostnader för bl.a. kundtjänst, administration samt fri avlämning för hushållen av
sorterat grovavfall och farligt avfall vid återvinningsscentralerna

-

en rörlig avgift för att täcka kostnaderna för hämtning och
behandling av matavfall och brännbart avfall

-

separata avgifter för tilläggstjänster, t.ex. extrahämtning och
hämtning av grovavfall

Förslaget till taxa innebär en avgiftsökning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens kommunalförbunds information 2016-1014 jämte förslag till taxa
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 231

Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen Renhållningstaxan 2017 för
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1
januari 2017.

Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 32/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 211
Renhållningsansvaret (KS 2016/375)
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har fått i uppdrag
att utreda var ansvaret för renhållningen fortsättningsvis ska placeras. Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB har gjort utredningen utifrån följande alternativ:
-

ansvaret för renhållning ligger fortsättningsvis hos VMKF
(delat renhållningsansvar med VafabMiljö Kommunalförbund)

-

medlemskommunerna återtar renhållningsansvaret från VMKF
och överför uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund
(överföra hela renhållningsansvaret till VafabMiljö Kommunalförbund).

-

medlemskommunerna går ur VafabMiljö Kommunalförbund
och samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin
helhet i VMKF (utträde ur VafabMiljö Kommunalförbund).

Slutsatsen de lämnat är att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner rekommenderas att överföra renhållningsansvaret i sin
helhet till VafabMiljö Kommunalförbund. Det ger möjlighet att

klara framtida utmaningar, bra förutsättningar för kompetensförsörjning och stordriftsfördelar.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen i
avvaktan på Köping och Arboga kommuners beredning av ärendet.
Gemensam beredning har genomförts. Alla tre kommuner går fram
med motsvarande underlag och förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 206 (Återremiss)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-14
jämte bilagorna:
- Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB: rapport ”Utredning
renhållningsansvar” 2016-09-27
- Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö
- Konsortialavtal för Kommunalförbundet VafabMiljö
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 232

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens kommunalförbund, VafabMiljö
kommunalförbund, Arboga kommun, Köpings kommun,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Beslut

2016-12-12
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

meddela att kommunen avser fatta beslut om att återta det
kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken
och de ovan angivna verksamheterna och överlämna renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret för de
ovan angivna verksamheterna till VafabMiljö kommunalförbund. Förändringen förväntas ske under verksamhetsåret
2017, dock senast 2017-12-31

-

ge Västra Mälardalens kommunalförbund och VafabMiljö
kommunalförbund i uppdrag att överlämna beslutsunderlag för
åtgärder och tidplan innan slutgiltigt beslut fattas

-

ge kommunstyrelsen i uppgift att

-

-

utse en representant i medlemsrådet för VafabMiljö kommunalförbund

-

utse en representant i samrådsorganet och som ansvarar
för kontakterna med VafabMiljö kommunalförbundet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Västra
Mälardalens kommunalförbund ta fram en omställningsplan
för hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna

Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Västra Mälardalens kommunalförbund, VafabMiljö
kommunalförbund, Arboga kommun, Köpings kommun,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

Blad

37

§ 212
Sammanslagning av pensionärs- och handikappråden till ett pensionärs- och tillgänglighetsråd (KS 2016/241)
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens förvaltning och
socialnämndens ordförande i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med styrdokument med inriktning på en sammanslagning av
pensionärs- och handikappråden så snart som möjligt.
Pensionärs- och handkappråden har informerats om kommunens
vilja att slå samman de båda råden eftersom de tar upp ungefär
samma frågor.
Socialnämndens ordförande och kanslichefen har tagit fram ett
förslag till reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsråd. Detta
har skickats ut till pensionärs- och pensionärsföreningarna på
remiss. Inkomna synpunkter har sammanställts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 146 (uppdrag)
• Socialnämndens ordförandes och kanslichefen tjänsteskrivelse
2016-07-28 med förslag till reglemente
• Remisshandlingar
• Sammanställning av remissynpunkter
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 233

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Pelle Strengbom (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
- tillägg från Rolf Lindgren (S) innebärande en uppföljning efter
ett år
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att
så är fallet.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar
enligt Rolf Lindgrens tilläggsyrkande om uppföljning efter ett år
och finner att så är fallet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Pensionärs- och funktionshinderföreningarna i KAK
(inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Beslut
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Kommunfullmäktige inrättar ett pensionärs- och tillgänglighetsråd
från och med den 1 januari 2017. Rådet ersätter nuvarande pensionärs- och handikappråd.
Förslaget till reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet
antas, med justeringen att SPF och PRO erbjuds två ledamöter
och två ersättare samt övriga föreningar en ledamot och en ersättare vardera till rådet.
Riksorganisation för äldre och/eller funktionshindrade med lokalförening i KAK-regionen erbjuds utse en ledamot och en ersättare
till rådet, med undantag av SPF och PRO som erbjuds utse två
ledamöter och två ersättare vardera. Organisations företrädare
måste dock vara folkbokförd i Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse kommunens representanter i det nya rådet.
En utvärdering av det sammanslagna rådet ska ske efter ett år.

Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr 33/2016

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Pensionärs- och funktionshinderföreningarna i KAK
(inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 213
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse
och nämnder med anledning av digitala
kallelser (KS 2016/369)
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se till att kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och
de helägda bolagen från och med årsskiftet skickas ut elektroniskt
från och med årsskiftet 2016/2017.
I arbetsordningarna för kommunfullmäktige respektive styrelse
och nämnder finns bestämmelser kring kallelser. Förvaltningen
föreslår att dessa bör justeras för att stämma överens med uppdraget om digitala utskick
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-13
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 205
(Bordläggning)
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 234

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen
för att klargöra hur handlingar ska kunna förmedlas till de som
inte kan ladda ner dem till sin läsplatta i hemmet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun
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Kommunfullmäktige
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§ 214
Revidering av Krishanteringsplan för
Kungsörs kommun (KS 2016/415)
Nuvarande krishanteringsplan antogs i september 2012.
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:
544, ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur
de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till
att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas när Kungsörs kommun riskerar
att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse eller en samhällsstörning. Planen kan även användas som utgångspunkt för
hantering av höjd beredskap och krig.
Ett förslag till ny plan har nu tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-10, § 82
• Kommunchefen Claes-Urban Boström och beredskapssamordnaren Lena Mäenpää tjänsteskrivelse 2016-10-26 med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 235

Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Krishanteringsplan
Kungsörs kommun”. Planen ersätter den tidigare antagna planen
från 2012.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 34/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Beredskapshandläggaren (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 215
Ändring av kommunfullmäktiges finansiella
mål 2017 (KS 2016/180)
Kommunfullmäktige mål 2017 beslutade i juni 2016. Ett av dessa
är det finansiella målet ”Kommunens resultat ska utgöra minst en
och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.”
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målet förändras för
2017 till en procent av skatteintäkter och statsbidrag. Förslaget
bygger på att den politiska majoriteten efter höstens budgetarbete
lagt fram ett gemensamt förslag till budget för 2017 som innebär
att kommunens resultat efter skatter och statsbidrag inte kommer
att uppgå till 1,5 procent.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-24
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 250

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S)
- avslag från Stellan Lund (M) och Madelene Ericsson (C)
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige ändrar det finansiella målet som lyder:
”Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av
skatteintäkter och statsbidrag varje år”
till
”Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag under 2017”.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen skriftligt.

Protokollsutdrag till

Ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Reservation – Ändring av det finansiella målet

Alliansen i Kungsör reseverar sig mot beslutet att riva upp och ändra det av kommunfullmäktige
finansiella målet på 1,5 procent i överskott.
Vår inställning är att kommunen bör ha goda marginaler för ökad handlingsfrihet mellan år, sparande
inför investeringar och oförutsedda händelser. Kungsörs kommun har en ansträngd ekonomi med
stora investeringsåtaganden kommande år. Då krävs en ansvarfull ekonomisk politik.
Alliansen i Kungsör ser en stor utvecklingspotential för kommunen om vi investerar för framtiden
samtidigt som vi ta ansvar för våra gemensamma resurser.

För Alliansen den 13 december 2016

Moderaterna
Stellan Lund

Centerpartiet
Madelene Ericsson

Kristdemokraterna
Jenny Andersson

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 216
Komplettering av kommunstyrelsens reglemente – lägenhetsregister (KS 2016/434)
Regeringen har besluta att lägenhetsregister ska upprättas i
kommunen den 1 januari 2010. Det innebär att kommunen blir
ansvarig för ajourhållningen av registret.
Hanteringen av ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister
måste tilldelas en nämnd. Därefter kan nämnden delegera rätt att
fatta beslut enligt lägenhetslagen till en förtroendevald eller anställd i kommunen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige kompletterar reglemente enligt förslaget har kommunstyrelsen beslut att komplettera
sin delegationsordning med att beslut enligt lagen om lägenhetsregister fattas av tekniska chefen och att denne har rätt att vidaredelegera beslutanderätten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2016-07-18
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 251

Beslut

Kommunfullmäktige kompletterar kommunstyrelsens reglemente
med följande punkt till § 23 under avsnittet Kommunstyrelsens
uppgifter enligt speciallagstiftningen:
”Kommunstyrelsen svarar för
---• ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister”
Kompletterat reglemente redovisas som KS-handling nr 35/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 217
Motion – Inrättande av idrotts- och kulturstipendium (KS 2016/412)
Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion
att kommunen ska inrätta ett idrotts- och kulturstipendium och att
kultur och fritids ska få i uppdrag att ta fram kriterier för detta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson
(S) bifall till förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 218
Motion – Översyn av Kungsörsleden
(KS 2016/422)
Per Hammarström (SD) föreslår i en motion att kommunen ska se
över hela Kungsörleden och tar fram kostnader för reparation av
bl.a. trappor, bänkar, räcken, dräningering längs Runnabäcken så
att upprustning kan komma igång till vår/försommar 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Per Hammarström

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§ 219
Motion – Stängsel runt öppna sopstationer
(KS 2016/436)
Yvonne Ericsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska
medverka för att stängsel sätts upp runt öppna sopstationer så att
inte blåsten kan sprida soporna vidare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Yvonne Ericsson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 220
Motion – Inrätta fritidsbank
(KS 2016/466)
Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson, båda (V) föreslår i
en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta
en fritidsbank i Kungsörs kommun. Tanken är att fritidsbanken ska
fungera som ett ”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas
kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i en aktivitet
på skolans fritidsdag. Utrustning som kan ingå i fritidsbanken är
t.ex. skridskor, skidor, snowboard och cyklar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 221
Interpellation – Svensk kött (KS 2016/438)
Madelene Ericsson (C) ställer en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande:
-

Har Kungsörs kommun en inköpsstrategi för köttråvaror?

-

Hur arbetar Kungsörs kommun med upphandling av köttråvaror?

-

Har Kungsörs kommun målsättningar för svenskt och närproducerat kött?

-

Hur arbetar Kungsörs kommun för mer svenskt och närproducerat kött till våra förskolebarn, elever och äldre?

Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Interpellation från Madelene Ericsson

Svar

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Peterson (S)
besvara frågorna med bl.a. följande:

Tack
Justerandes sign

-

Kungsörs kommun måltidsverksamhet följer Livsmedelsverkets rekommendationer av hållbara måltider. Det finns riktlinjer kring matsedelsplanering för skola och förskola, hur skolrestauranger ska anpassa matsedeln efter dessa och kring köttkonsumtionen. För äldreomsorgen anpassas kötträtterna i varierad form t.ex. färsrätter, fågelrätter, charkrätter i matsedlarna.

-

Kungsörs kommun samarbetar kring upphandlingen av råvaror
med Köpings, Arboga och Surahammars kommuner. Om vi
hade samma politiska mål skulle arbetet vara mer effektivt.

-

Någon särskild målsättning eller något politiskt beslut för
svenskt kött finns inte idag. Vi försöker servera så mycket
svenskt kött så möjligt, med den ekonomi vi har.

-

Vi behöver minska på köttdelen i matsedeln för att ha råd att
servera mer svensk kött. Eleverna har reagerat starkt på när vi
serverat mindre kött och mer vegetariskt för att komplettera
matsedeln. Äldreomsorgen serverar svenskt kött men eftersom
de äldre har ett större behov av lättuggad mat så serverar vi
olika andra alternativ så som färdiga färsrätter vilka inte alla
gånger är producerade av svenskt kött.

Madelene Ericsson (C) tackar för svaret.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 222
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige
(KS 2014/301)
Anders Sandbom (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Anders Sandboms skrivelse, inkommen 2016-11-28

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Anders Sandbom (L) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 13 december 2016 och

-

uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

49

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-12

Blad
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§ 223
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen (KS 2014/342)
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 13 december 2016 och

-

utser Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till ny
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 13 december
2016 och resterande mandatperiod

-

utser Barbro Olausson (L), Bygatan 1, 736 36 Kungsör, till ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Claes Wolinder från och
med den 13 december 2016 och resterande mandatperiod

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-12-12

§ 224
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i
Kungsörs Kommunföretag AB (KS 2014/353)
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
i Kungsörs Kommunföretag AB.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i
Kungsörs Kommunföretag AB från och med den 13 december
2016 och

-

utser ny ledamot vid senare tillfälle.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, Kungsörs Kommunföretag AB,
lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 225
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
Västra Mälardalens Kommunalförbund
(KS 2014/359)
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare
i Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ersättare i
Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med den 13
december 2016 och

-

utser Rebecca Burlind (L), Syrenvägen 2B, 736 34 Kungsör,
till ny ledamot i Västra Mälardalens Kommunalförbund från
och med den 13 december 2016 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, Västra Mälardalens
Kommunalförbund, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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Blad
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§ 226
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
Mälardalsrådet (KS 2014/347)
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare
i Mälardalsrådet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ersättare i
Mälardalsrådet från och med den 13 december 2016 och

-

utser Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till ny
ledamot i Mälardalsrådet från och med den 13 december 2016
och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, Mälardalsrådet, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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Blad
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§ 227
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentarisk styrgrupp för centrumprojektet
(KS 2014/400)
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
i den parlamentariska styrgruppen för centrumprojektet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i
den parlamentariska styrgruppen för centrumprojektet från
och med den 13 december 2016 och

-

utser Rebecca Burlind (L), Syrenvägen 2B, 736 34 Kungsör,
till ny ledamot i den parlamentariska styrgruppen för
centrumprojektet från och med den 13 december 2016 och
resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, Mälardalsrådet, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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Blad
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§ 228
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
socialnämnden (KS 2014/344)
Birgit Ohlsson (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i
socialnämnden från och med den 31 december 2016.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Birgit Ohlssons skrivelse, inkommen 2016-11-22

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Birgit Ohlsson (L) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden från och med den 1 januari 2017 och

-

utser Eva-Carin Sandbom (L), Storgatan 4 C, 736 32 Kungsör,
till ny ersättare i socialnämnden från och med den 1 januari
2017 och resterande mandatperiod

Protokollsutdrag till

Den entledigade, de valda, socialnämnden, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 229
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
socialnämnden (KS 2014/344)
Magdalena Woodruff (KD) önskar bli befriad från uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Magdalena Woodruffs skrivelse, inkommen 2016-11-28

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Magdalena Woodruff (KD) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 13 december 2016
och

-

utser Jenny Andersson (KD), Runnavägen 67, 736 35 Kungsör,
till ny ersättare i socialnämnden från och med den 13
december 2016 och resterande mandatperiod

Protokollsutdrag till

Den entledigade, de valda, socialnämnden, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 230
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige
(KS 2014/301)
Hannu Söderlund (KD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare
i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hannu Söderlunds skrivelse, inkommen 2016-12-05

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hannu Söderlund (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13 december 2016
och

-

uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 231
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och
andre vice ordförande i Kungsörs Kommun
Teknik AB (KS 2014/354)
Staffan Norgren (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot och
andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik AB
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Staffan Norgrens skrivelse, inkommen 2016-12-05

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Staffan Norgren (M) från uppdraget som ledamot
och andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik AB från
och med den 12 januari 2017 och

-

utser Per Haldin (M), Villagatan 4 A, 731 60 Valskog, till ny
ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik
AB från och med den 12 januari 2017 och resterande
mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 232
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och
andre vice ordförande i Kungsörs Vatten AB
(KS 2015/249)
Staffan Norgren (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot och
andre vice ordförande i Kungsörs Vatten AB
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Staffan Norgrens skrivelse, inkommen 2016-12-05

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Staffan Norgren (M) från uppdraget som ledamot
och andre vice ordförande i Kungsörs Vatten AB från och med
den 12 januari 2017 och

-

utser Per Haldin (M), Villagatan 4 A, 731 60 Valskog, till ny
ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs Vatten AB från
och med den 12 januari 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 233
Hälsningsord
Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla A Aurusell (S) tackar
Västerpartiet för det fika som de bjudit på under dagens möte.
Ordföranden konstaterar att detta vara sista mötet för året och
tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och ett
Gott Nytt år. Andre vice ordföranden Margareta Karlsson (M)
önskar, på övrigas vägnar, ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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