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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 6 april 2020, klockan 18.30-19.05. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Olof Lindberg (L), Ewa Granudd (M), Niklas 
Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland 
Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Magnus Vidin (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Marie Norin Junttila (S) och Mattias Söderlund (V). 

 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Marita Pettersson och Roland Jansson 
Ersättare för 
justerare Angelica Stigenberg och Magnus Vidin 
Justeringens  
plats och tid Kansliet i anslutning till mötets slut. 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        39-53 
 Eva Kristina Andersson 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Marita Pettersson   Roland Jansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-04-06, §§ 39-53 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-04-07 Datum när anslag  

tas ner 2020-04-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-04-06 
 

39 Meddelande delegationsbeslut 

40 Meddelanden 

41 Öppna för möjlighet till deltagande i sammanträde på distans – Komplettering av 
Arbetsordning för kommunfullmäktige respektive Arbetsordning för kommunsty-
relse och nämnder 

42 Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

43 Revidering av priser för måltider i Avgifter för socialtjänsten 

44 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

45 Livsmedelsplan 2020 – 2025 

46 Investeringsram 2020 – 2022 

47 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

48 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i socialnämnden 

49 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, 
miljö, jämställdhet m.m. 

50 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i förbundsdirektionen för Västra Mälarda-
lens Kommunalförbund 

51 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i förbundsdirektionen för Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund 

52 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

53 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-06  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 39 
Meddelande delegationsbeslut 

Med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfull-
mäktiges ordförande Per Strengbom den 23 mars 2020, § 1, beslu-
tat reducera kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april 2020 i 
antal närvarande ledamöter och i punkter som lyfts på dagordning-
en. Beslutet har fattats mot bakgrund av den Coronapandemi som 
råder och efter samtal med övriga i presidiet och gruppledarna.  
Dnr KS 2020/119 
 

 
Beslut   Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-06  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 40 
Meddelanden  
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett svar på revisions-
rapporten Granskning av skolans måluppfyllelse. 
Dnr KS 2019/406 
 

Beslut   Kommunfullmäktige tackar för informationen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektören, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 41 
Öppna för möjlighet till deltagande i sam-
manträde på distans – Komplettering av Ar-
betsordning för kommunfullmäktige respek-
tive Arbetsordning för kommunstyrelse och 
nämnder (KS 2020/112) 
För att det ska vara möjligt att öppna för deltagande i sammanträde 
med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder på distans 
måste de båda arbetsordningarna kompletteras. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse för för-
utsättningarna för deltagande på distans. Förvaltningen lämnar 
förslag till reviderade lokala bestämmelser i de båda arbetsord-
ningarna enligt följande: 
 
a) Arbetsordning för kommunfullmäktige kompletteras med: 
 

”Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sam-
manträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sam-
manträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till kommunfullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden beslutar om närvaro får ske på 
distans.” 

 
b) Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder kompletteras 

med: 
 

”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshand-
lingar, bild eller ljud om inte det aktuella sammanträdet är 
öppet för allmänheten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektören, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 
sekreterare. Ordföranden beslutar om närvaro får ske på 
distans.” 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-03-23 
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-23, § 40 

 
Beslut Kommunfullmäktige kompletterar Arbetsordning för kommun-

fullmäktige respektive Arbetsordning för kommunstyrelse och 
nämnder med lokala bestämmelser för att öppna för möjligheten 
att delta i sammanträde på distans enligt förvaltningens förslag till 
formulering. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Alkoholhandläggaren (inkl. antagen handling), 
socialnämnden (inkl antagen handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 42 
Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
(KS 2020/81) 
Enligt 8 kap. 9 § i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla rikt-
linjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrif-
ter. 
 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 decem-
ber 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling 
med nr D.28. 
 
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som 
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i 
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige 
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade 
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade 
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför 
lyftas igen för beslut.  
 
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite 
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga 
• Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-02-25, § 17 
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-23, § 25 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i 

Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 43 
Revidering av priser för måltider i Avgifter 
för socialtjänsten (KS 2020/361) 
Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020 
efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019. 
Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.  
 
Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett 
förslag till nya måltidsavgifter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28 

med bilaga 
• Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-01-28, § 3 
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-23, § 26 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och 

omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från 
och med den 1 maj 2020 i enlighet med socialchefens och kost-
chefens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen, övriga 
medlemmar, akten  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 44 
Reviderad förbundsordning för Samordnings-
förbundet Västra Mälardalen (KS 2020/206) 
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
ändrades under 2019. Försäkringskassan påpekade dock att mening-
en ”Tekniskt hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, 
när det inte finns möjlighet att vara fysiskt på plats.”, behöver strykas. 
 
Med anledning av detta har Förbundssamordnare Linda Anderfjäll 
skrivit fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive med-
lems fullmäktige beslutar om förändringen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, samt Utkast ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-12-
12 

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-23, § 30 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Västra Mälardalen.   
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

övriga medlemmar. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Theres Andersson, Felipe Rivera, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 
Livsmedelsplan 2020 – 2025 
(KS 2018/116, 2020/46) 

I en motion ställd i kommunfullmäktige 2018-04-09, § 46 yrkade 
Centerpartiet på att kommunen skulle ta fram en livsmedelspolicy 
eller liknande. 

 
Motionen bifölls 2018-11-26, § 184 med reservation för att arbetet 
skulle invänta den regionala livsmedelsstrategi som då hade påbör-
jats.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har nu tagit fram ett förslag på 
livsmedelsplan. Den kommunala planen har sin utgångspunkt i de 
fyra områden som man regionalt har fokuserat på det vill säga: 
• Upplevelsemat  
• Krismat 
• Viltmat 
• Länets mat 
 
Den kommunala planen innehåller vissa delar som inte den regio-
nala tar upp såsom dricksvatten och matsvinn.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-06 
• Utkast till Livsmedelsplan 2020-02-05 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-02-24, § 21 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager 

(C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till livsmedelsplan för åren 

2020 – 2025 med justeringen att ändra aktiviteten 3 under mål 6 
till ”Ta fram upphandlingskriterier för närproducerade livs-
medel”. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ekonomichef, kommundirektör, socialnämnd (inkl. 
sammanställning), barn- och utbildningsnämnd (inkl. 
sammanställning), Kungsörs KommunTeknik AB (inkl. 
sammanställning), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 46 
Investeringsram 2020 - 2022 
(KS 2019/192) 

Kungsörs kommuns förvaltningar, nämnder, styrelse, Kungsörs 
KommunTeknik AB och dess styrelse har i budgetarbetet för 2020 
- 2022 arbetat fram ett förslag till investeringsramar som under 
hösten diskuterats politiskt. 
 
Investeringsbudgeten kommer att revideras inför varje budgetbe-
slut i kommunfullmäktige i juni. Därav att investeringsbeloppen 
för 2021 - 2022 inte är helt kompletta utan kommer, utifrån mer 
kända behov, revideras inför budget 2021. 
 
När kommunfullmäktige antagit listan med investeringar för 2020 
- 2022 så kommer respektive nämnd eller styrelse att sedan ansva-
ra för dessa investeringar. Om en investering, efter upphandling 
inklusive samtliga kostnader, överstiger avsatt summa måste ären-
det tillbaka till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ny 
beredning. 
 
Samtliga investeringar ska slutredovisas till kommunfullmäktige, 
lämpligast i samband med delårsbokslut och bokslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10 
• Sammanställning av investeringar 2020-02-10 
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 22 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram för 2020 

med en total summa av 10 450 000 kr. 
  

Samtliga investeringar slutredovisas till kommunfullmäktige, 
lämpligast i samband med delårsbokslut och bokslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och utbildnings-
nämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 47 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Agneta Andersson (C) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Agneta Anderssons skrivelse 2020-03-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Agneta Andersson (C) från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2020 

- väljer Lina Johansson (C), Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör, 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
den 7 april 2020 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 48 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i social-
nämnden (KS 2018/416) 

Britt-Marie Häggkvist Back (SD) önskar bli befriad från uppdraget 
ledamot i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Britt-Marie Häggkvist Backs skrivelse 2020-02-14 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Britt-Marie Häggkvist Back (SD) från uppdraget 
som ledamot i socialnämnden från och med den 1 april 2020 

- väljer Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32 Kungsör, som 
ledamot i socialnämnden efter Britt-Marie Häggkvist Back 
från och med den 7 april 2020 och resterande mandatperiod 

- väljer Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör 
som ersättare i socialnämnden efter Anders Frödin från och 
med den 7 april 2020 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, kommitténs sekreterare, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 49 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parla-
mentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. (KS 2018/428) 

Britt-Marie Häggkvist Back (SD) önskar bli befriad från uppdraget 
ledamot i den parlamentariska kommittén för kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m.. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Britt-Marie Häggkvist Backs skrivelse 2020-02-14 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Britt-Marie Häggkvist Back (SD) från uppdraget 
som ledamot i parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. från och med den 1 april 2020 

- väljer Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör, 
till ny ledamot i parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, 
miljö, jämställdhet m.m. från och med den 7 april 2020 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, Västra Mälardalens kommunalförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 50 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i för-
bundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2018/439) 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2020 att entlediga 
Rebecca Burlind (L) från uppdraget som ersättare i förbundsdirek-
tionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med 
den 12 februari 2020. 
 
Återstår att göra fyllnadsval. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10, § 35 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Dan Stigenberg (S), Ängsvägen 47, 
736 32 Kungsör, till ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund från och med den 7 april 2020. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, Västra Mälardalens myndighetsförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 51 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i för-
bundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (KS 2018/440) 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2020 att entlediga 
Rebecca Burlind (L) från uppdraget som ersättare i förbundsdirek-
tionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med 
den 12 februari 2020. 
 
Återstår att göra fyllnadsval. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10, § 36 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Dan Stigenberg (S), Ängsvägen 47, 
736 32 Kungsör, till ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 7 april 2020. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och utbildnings-
nämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 52 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Ronja Lund-Wall (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ronja Lund-Walls skrivelse, inkommen 2020-03-26 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ronja Lund-Wall (MS) från uppdraget som ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden från och med den 7 april 2020 

- väljer Yrjö Björkqvist (M), Långtäby 104, 731 97 Kungsör, till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 
7 april 2020 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 53 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i social-
nämnden (KS 2018/416) 

Yrjö Björkqvist (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Yrjö Björkqvists skrivelse, inkommen 2020-03-26 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Yrjö Björkqvist (M) från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden från och med den 7 april 2020 

- väljer Ronja Lund-Wall (M), Storgatan 15E, Ladugårdsvägen 
38, 736 32 35 Kungsör, till ny ledamot i socialnämnden från 
och med den 7 april 2020 och resterande mandatperiod. 
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