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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 8 maj 2017, klockan 18.30-19.45. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 
Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Margareta 
Johansson, (S), Tonny Fernerud (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer 
Henriksson (V), Peter Åkesson (MP), Petter Westlund (C), Madelene Ericsson (C), 
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), 
Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), 
Maivor Norgren (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), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Gunilla Lindström (S), Elisabeth Laestander (S), Joel Pettersson (V) och 

Lina Ekdahl (MP) 
 

Ersättare  Anna-Karin Tornemo (V), Ingemar Hielte (MP), Mats Qvisth (C), Monica Wastelius (C), 
Yvonne Ericsson (M), Staffan Norgren (M), Kurt Karlsson (M) och Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Tauno Arbelius och Madelene Fager 
Ersättare för 
justerare Christer Henriksson och Jenny Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-05-09, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        78-98 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Tauno Arbelius   Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2017-05-08, §§ 78-98 
Datum när 
anslag sätts upp 2017-05-10  Datum när anslag  

tas ner 2017-06-01 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-05-08 
 

78 Allmänhetens frågestund 

79 Svar på motion – Ändra kommunens detaljplan så att byggnader upp till åtta 
våningar tillåts 

80 Svar på motion – Badsjö på Söders gärde 

81 Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag från kommunfullmäktige 

82 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

83 Årsredovisning 2016 för Gemensamma överförmyndarnämnden 

84 Ändring av Regler för färdtjänst – lägre egenavgift för vissa resor 

85 Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs kommun 

86 Redovisning av obesvarade motioner per den 11 april 2017 

87 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017 

88 Motion – Inrymningsträning i skola och förskola 

89 Motion – Dagsljuslampor i klassrum 

90 Motion – Gör ängar av gräsytor 

91 Motion – Köp och placera ut bänkar i Valskog 

92 Interpellation – Konstgräs och mikroplaster 

93 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsen 

94 Avsägelse – ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

95 Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

96 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i valnämnden 

97 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

98 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs Fastighets AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 78 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08    3 
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Motionärerna, kten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 79 
Svar på motion – Ändra kommunens detalj-
plan så att byggnader upp till åtta våningar 
tillåts (KS 2017/89) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en 
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av 
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att 
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta 
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast 
krävs en hiss. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av 
vilket framgår bl.a. följande: 

- När det gäller detaljplaner (vad och hur det får byggas) så är 
det en rad faktorer som det ska tas hänsyn till t.ex. riksintres-
sen, kulturvärden och andra saker. Länsstyrelsen kan ha syn-
punkter som innebär begränsningar i vad vi vill mot vad vi får. 

- När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstek-
niska regler som byggaren måste ta hänsyn till. Höga hus kom-
plicerar bygget en aning och gör det dyrare. Det finns dock 
inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga upp till 
åtta våningar så som motionärerna föreslår. Det är i detaljpla-
neprocessen som detta avgörs och det är politiken som beslutar 
om det. 

- Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras. Om Kungsörs 
kommun har intresse av att kunna bygga högre i områden med 
redan beslutade detaljplaner så behöver planerna ses över. I 
kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas vid 
varje detaljplanebeslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 45 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 73 
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Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 
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§ 80 
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde  
(KS 2017/91) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expan-
derbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första 
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med 
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet 
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden. 
 
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö 
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att förvaltningen tycker motionä-
rernas idé är rolig och intressant men att ingen ytterligare utred-
ning bör göras mot bakgrund av att: 

- strandskydd med 300 meter skulle gälla om vatten tas från 
Arbogaån till en konstgjord sjö – Regeln säger att om du tar 
vatten från ett befintligt vattendrag såsom en å, bäck, sjö eller 
likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om du hade 
byggt i anslutning till 

- riskerna för att vi skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle 
öka markant om vi tar vattnet från grundvattnet för att slippa 
strandskyddet  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 74 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Niklas Magnusson (M), Stellan Lund (M) och Madelene Fager 

(C) yrkar återremiss 
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- Per Strengbom (S) och Mikael Peterson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, dvs avslag. 

 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för avgörande idag röstar ja. Den som röstar för att 
ärendet ska avgöras senare röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Mikael 
Petersson (S), Barbro Jansson (S), Per Strengbom (S), Dan 
Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Gunilla 
Lindström (S), Margareta Johansson, (S), Tonny Fernerud (S), 
Elisabeth Laestander (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius 
(S), Christer Henriksson (V), Joel Pettersson (V), Lina Ekdahl 
(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), Eleonor 
Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans 
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (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 nejröster. Kommunfull-
mäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras senare, dvs 
återremitteras med stöd av kommunallagens regler om minoritets-
återremiss. 

 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 81 
Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige (KS 2016/165) 
Kommunfullmäktige fattade, i samband med beslut om budget 
2017 med plan 2018 och 2019, ett beslut den 12 december 2016 
som lyder: 

 
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 

 
Kungsörs kommuns centrala ledningsgrupp har tillsammans arbe-
tat fram ett förslag utifrån det uppdraget och som presenterades för 
respektive ordförande och oppositionsråd den 28 mars.  
 
Ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än tidi-
gare år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har räknat om 
skatteprognosen. För Kungsörs räkning innebär det en sänkning av 
skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare prog-
nosen från juni 2016. Trots att staten skjuter till de så kallade väl-
färdsmiljarderna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner 
kronor, kommer inte pengarna att räcka då kostnaderna ökar med 
motsvarande ca 9 miljoner kronor. 
 
Utifrån dessa fakta träffades kommunens centrala ledningsgrupp, 
respektive ordförande och oppositionsråd för att diskutera. Det re-
sulterade i ett förslag till ramförändring som innebär sänkta ramar 
med 885 000 kronor för kommunstyrelsen, 2 025 000 kronor för 
socialnämnden och 1 000 000 kronor för barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 75 
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Beslut Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska ramarna för 2017 
förändras med: 
- för kommunstyrelsen  - 885 000 kronor 
- socialnämnden  - 2 025 000 kronor 
- barn- och utbildningsnämnden  - 1 000 000 kronor 
 
Respektive styrelse/nämnd får i uppdrag att fatta eventuella beslut 
och verkställa detta så att full effekt nås under 2017. 
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§ 82 
Årsredovisning 2016 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2017/189) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2017-
02-09, §§ 2 och 9 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 77 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
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§ 83 
Årsredovisning 2016 för Gemensamma 
överförmyndarnämnden (KS 2017/158) 
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma över-
förmyndarnämnden i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Nämnden ingår därför i Köpings kommuns nämndsorganisation. 
Köpings kommun har skickat ett utdrag ur Köpings kommuns 
årsredovisning 2016 för överförmyndarverksamheten och revi-
sorernas revisionsberättelse. 
 
Kommunens revisorer skriver i sin revisionsberättelse för 2016 att 
deras granskning även omfattar den verksamhet som bedrivs i den 
gemensamma överförmyndarnämnden.   
 
Kommunstyrelsen har beslutat bjuda in företrädare för den 
Gemensamma överförmyndarnämnden till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde för att ge en mer fyllig rapport om läget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05 
med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 78 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings kommuns årsre-

dovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden 
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i 
nämnden. 
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§ 84 
Ändring av Regler för färdtjänst – lägre 
egenavgift för vissa resor (KS 2017/129) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil 
från kommungränsen. Egenavgiften fastställs av kommunen och är 
inte indexreglerat. Sedan 1 juli 2016 är  

- lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa och 35 kronor per 
enkelresa vid samåkning 

- därutöver är egenavgiften 30 procent av resekostnaden 

- vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel 

- egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden 
 
Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre 
avgift för övriga resor. 
 
Socialnämnden föreslår, efter förtydligande från socialförvaltning-
en, att reglerna ändras så att en lägre fast avgift tas ut i följande fall 
(ingen egenavgift i procent av resekostnaden): 
 Kronor/ 

enkelresa 
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänst-
lagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen 

20 

Resor till och från dagverksamhet enligt SoL och och 
daglig verksamhet enligt LSS utom kommunen 

40 

Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet enligt 9 kap § 6 LSS 

40 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-03-21, § 46 jämte tjänste-
skrivelse 2017-03-13 

• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11 med ett 

förtydligande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 79 
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Socialnämnden, akten 
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Beslut Kommunfullmäktige anta de lägre avgifterna för vissa resor med 
färdtjänst enligt socialnämndens förslag. Mellanskillnaden 
bekostas ur socialnämndens budget. 

 
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017. 
 
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr 17/2017. 
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§ 85 
Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs 
kommun (KS 2017/160) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tidigare beslut gällande 
taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun ska upphävas och 
att en bastaxa för tomt- och industrimark i Kungsörs kommun ska 
antas som innebär att tomtmark kostar 120 kronor/m2 och 
industrimark 80 kronor/m2. Till detta kommer kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljpla-
nearbete. Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attrak-
tivt kommer ett förslag för ändrad prisbild för just det området. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 80 

 
Beslut Kommunfullmäktige  

- upphäver samtliga tidigare beslut gällande taxor för tomter 
och mark i Kungsörs kommun 

- anta 120 kronor/m2 för tomtmark och 80 kronor/m2 för 
industrimark i Kungsörs kommun. 

 
De nya bastaxorna gäller från den 1 juli 2017. 
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§ 86 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 april 2017 (KS 2017/148) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 april 2017. Av den framgår att tio 
motioner är obesvarade; 

- två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige och fyra vid marssammanträdet 

- Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i 
oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras till förvaltningen.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 81 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08    15 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 87 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 april 2017 (KS 2017/149) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017. Av den fram-
går det i nuläget inte finns några obesvarade medborgarförslag. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 82 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 88 
Motion – Inrymningsträning i skola och 
förskola (KS 2017/186) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge i uppdrag att inför regelbunden inrymningsträning för 
personal och elever på kommunens skolor och förskolor. 
 
Tanken är att barnen snabbt ska kunna sättas i säkerhet genom att 
stänga in barnen i klassrummet så fort som möjligt om en hotfull 
situation uppstår – en ”tvärtomövning” till brandövningarna. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 89 
Motion – Dagsljuslampor i klassrum  
(KS 2017/190) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att göra ett test med dagsljuslampor och utvärdera 
detta med avseende att successivt byta ut armaturer i skolorna mot 
dagsljuslampor. 
 
Motionären skriver bl.a. att studier visar att man med god belys-
ning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 90 
Motion – Gör ängar av gräsytor 
(KS 2017/192) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att anlägga ängar istället för gräsytor på lämpliga och 
strategiska platser, främst i Kungsörs och Valskogs tätorter. 
 
Motionären skriver bl.a. att många ängsväxter är på väg att bli 
ovanliga eller är utrotningshotade. Som ekokommun bör Kungsör 
aktivt främja den biologiska mångfalden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 91 
Motion – Köp och placera ut bänkar i 
Valskog (KS 2017/203) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att minst två bänkar 
placeras utmed elljusspåret i Valskog och minst en bänk utmed 
Skarpängsvägen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-05-08  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 92 
Interpellation – Konstgräs och mikroplaster 
(KS 2017/184) 
Carina Sjölund (M) frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Gjordes någon miljökonsekvensbeskrivning eller annan liknan-
de utredning inför beslutet om anläggande av konstgräsplan i 
Kungsör? 

- Hur mycket granulat fyller man på med årligen? 

- Vad är granulaterna som används på Kungörs konstgräsplan 
gjorda av? 

- Hur förhindrars att dessa granulat läcker/sprids utanför fot-
bollsplanen? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar med bl.a. 

följande: 

- Självklart gjordes det en utredning inför beslutet att anlägga 
konstgräsplanen, bl.a. en utredning gjord av SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut och en rapport från Ragn-Sells 

- Uppföljning sker ständigt av materialet 

- Vi lägger på ca 5 ton granulat per år, vilket är ca hälften mot 
vad Hallstahammar och Enköping lägger ut. Påfyllningen beror 
mest på att materialet mister sin elasticitet efter ett tag. Det 
material som blir nedsmutsat skrotas. 

- Granulatet är flis från bildäck. Inte plastprodukter. 

- Vår plan har en extra bred asfaltskant som samlar upp granulat 
som kommit utanför planen. Det sopas upp och återförs till 
planen. Smutsigt material skrotas.  

 

Debatt och tack Carina Sjölund tackar för svaret. En debatt vidtar därefter. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 93 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kom-
munstyrelsen (KS 2014/342) 
Annika Westling (V) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annika Westlings skrivelse 2017-01-18 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annika Westling (V) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med den 9 maj 2017 

- väljer Joel Pettersson (V), Ulvhällsvägen 11, 736 91 Kungsör, 
till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 9 maj 
2017 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 94 
Avsägelse – ledamot och 2:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige (KS 2014/301) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Margareta Karlsson (M) från uppdraget som 
ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och 
med den 9 maj 2017 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  23 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 95 
Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfull-
mäktige (KS 2014/301) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Avsägelsen be-
handlas som separat ärende. 
 
Val av ny 2:e vice ordförande ska göras. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Ewa Granudd (M) till ny 2:e vice ord-
förande i kommunfullmäktige från och med den 9 maj 2017 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 96 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
valnämnden (KS 2014/345) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
i valnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Margareta Karlsson (M) från uppdraget som leda-
mot i valnämnden från och med den 9 maj 2017 och 

- väljer Yvonne Ericsson (M), Syrénvägen 3B, 736 34 Kungsör, 
till ny ledamot i valnämnden från och med den 9 maj 2017 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 97 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Kurt Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kurt Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Kurt Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 9 maj 2017 och 

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



Kungsörs kommun  
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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08  26 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, Kungsörs 
Fastighets AB, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 98 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2014/355) 
Kurt Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kurt Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Kurt Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 
Kungsör Fastighets AB från och med den 9 maj 2017 

- väljer Christer Rydén (M), Norrbackavägen 4A, 736 92 
Kungsör, till ny ersättare i Kungsörs Fastighets AB från och 
med den 9 maj 2017 och resterande mandatperiod. 
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