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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 12 februari 2018, klockan 18.30-19.30.  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban 
Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren 
(S), Elisabeth Kjellin (S), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson 
(S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson 
(MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar 
Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (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) 
och Per Hammarström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S) och Joel Pettersson (V). 
 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Elisabeth Strengbom 
(S), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius (C), Staffan Norgren (M), Jacob Hedberg 
(M) och Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchef Claes-Urban Boström § 5, Socialchef Lena Dibbern § 2 och kanslichef Eva 

Kristina Andersson 
 

Utses att justera Rebecca Burlind och Hans Carlsson 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson och Petter Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-02-13, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        1-21 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rebecca Burlind   Hans Carlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-02-12, §§ 1-21 
Datum när 
protokollet anslås 2018-02-14 Datum när anslag  

tas bort 2018-03-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-02-12 

1 Allmänhetens frågestund 

2 Presentation av ny socialchef 

3 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

4 Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges uppdrag givna 1 april – 31 oktober 2017 

5 Information – Ny kommunallag 

6 Svar på medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg från Kinnekullevägen, vid 
förskolans moduler, till Västerskolan 

7 Svar på medborgarförslag – Hundlekgård i naturområde 

8 Svar på motion – Handlingsplan för bebyggelse av Kungsör 

9 Svar på motion – Översyn av planprocessen 

10 Svar på motion – Digitalt webbdiarium 

11 Svar på motion – Införande av register över motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor 

12 Avfallstaxa 2018 

13 Byte av mark med skog för att som markägare få besittningsrätt till område för 
motocrossbana 

14 Policy vid sjukfrånvaro 

15 Komplettering av arbetsmiljöpolicy 

16 Instruktion för kommunens högsta tjänsteman 

17 Principbeslut – hyror i särskilda boenden 

18 Motion – Farthinder på Hornsgatan i Kungsör 

19 Motion – utökad kameraövervakning 

20 Motion – Förskoleutredning 

21 Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens plankommitté 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Presentation av ny socialchef 
Den nya socialchefen Lena Dibbern presenterar sig kort och hälsas 
välkommen till kommunen av ordföranden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 3 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2017/142) 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade sju ej verkställda 
beslut, tre avslutat beslut och två verkställda beslut att rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg efter fjärde kvartalet 2017.  
 
De ej verkställda är: 
- två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i 
erbjudet möte som skulle leda till en lösning.   

- två beslut avser servicebostad enligt LSS för män. Besluts-
datum 2015-06-23 och 2015-08-12 

- ett beslut gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum 2016-
05-24. 

- ett beslut särskilt boende enligt SoL för en man. Beslutsdatum 
2017-06-12. 

- ett beslut kontaktfamilj enligt SoL för en man. Beslutsdatum 
2017-08-23. 

 
De verkställda besluten är:  

- ett beslut gruppbostad LSS för en man. (Beslutsdatum 2014-
02-24, verkställt 2017-09-08) 

- ett beslut service boende SoL för en kvinna. (Beslutsdatum 
2017-07-25, verkställt 2017-11-22). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

De avslutade ärendena är:  

- ett beslut service boende SoL för en kvinna. (Beslutsdatum 
2017-08-08, avslutat 2017-12-07 då personen avsäger sig 
insatsen) 

- ett beslut med särskild service SoL FO för en kvinna. 
(Beslutsdatum 2017-07-28, avslutat 2017-11-03 då personen 
avsäger sig insatsen) 

- ett beslut särskilt boende SoL för en man. (Beslutsdatum 2017-
06-12, avslutat 2017-12-07 då personen ska utredas på nytt för 
ändrade behov).  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2018-01-08 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 4 
Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges 
uppdrag givna 1 april – 31 oktober 2017 

På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har en lägesrapport 
tagits fram för de uppdrag fullmäktige gett under perioden 1 april 
2017 – 31 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lägesbeskrivning kommunfullmäktiges uppdrag  
  
Beslut   Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 5 
Information – Ny kommunallag (KS 2018/25) 
Kommunchefen Claes-Urban Boström informerar om den nya 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen 
har en delvis förändrad uppbyggnad 
 
Bland nyheterna: 
- Kommunstyrelsen kan ges starkare ställning 
- Ledande politikers eventuella föräldraledighet och sjuk-

dom kan regleras genom lokala regler 
- Rollfördelningen mellan anställda och förtroendevalda 

tydliggös och en instruktion krävs för högsta tjänsteman 
- Reglerna för anmälan av delegationsbeslut görs mer flexib-

la 
- Den kommunala anslagstavlan digitaliseras och ska finnas 

på kommunens webbplats 
- Kommunfullmäktiges sammanträden behöver inte annon-

seras i ortstidning 
- Revisorernas budget ska beredas av kommunfullmäktiges 

presidium 
- Revisorernas sakkunniga biträden har rätt att uttala sig i 

kommunfullmäktige när revisionsberättelsen behandlas 
 
Flera av punkterna innebär att förslag kommer att tas fram för 
beslut. Noteras att den digitala anslagstavlan redan är på plats. 
Ett förslag till direktörsinstruktionen har tagits fram och 
förslag till beslut finns. 
 

Beslut   Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Kjellgren, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 6 
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning 
på gångväg från Kinnekullevägen, vid för-
skolans moduler, till Västerskolan  
(KS 2017/417) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp gatubelysning vid buskagen i början på gångvägen utan-
för Kinnekulle förskolas moduler på väg mot Västerskolan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har 
Kungsörs KommunTeknik AB i ett yttrande meddelat att de 
kommer att föres gångbanan med gatubelysning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 140 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 7 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB i uppdrag att förse gångbanan med gatube-
lysning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Desiree Andersen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7 
Svar på medborgarförslag – Hundlekgård i 
naturområde (KS 2017/432) 
Desiree Andersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna en hundlekgård i naturområde, gärna uppdelad på två. 
Förslagsställaren pekar på att det inte ska vara en grusad plan. Två 
alternativa förslag till platser för hundlekgårdar föreslås: 
- Stora gropen på åsen intill utomhusgymmet 
- Någon fårhage 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen föreslår 
Kungsörs KommunTeknik AB avslag då en hundlekgård är under 
utförande vid Runevallen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Desiree Andersen  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 142 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 8 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till att hundlekgård kommer att anläggas vid Runevallen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 8 
Svar på motion – Handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag och 
skriver i sitt förslag till svar bl.a. att: 

- Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om 
vilka områden det planeras bebyggelse i. Inför varje ny detalj-
plan diskuteras om vad som ska möjliggöras i detaljplanen.  

- Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för be-
byggelse måste det avsättas omfattande resurser. Det kommer 
att hämma och senarelägga pågående planarbete 

- Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styr-
dokument bör hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för 
att inrätta ett samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompe-
tens och tjänster. Alternativt så kan det öppnas möjligheter 
framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi 
kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda upp-
drag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-18  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 9 med skriftlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 

bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen 
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen skriftligt 

via Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson 
(KD). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 9 
Svar på motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till att nyligen beslutade planprocess är 
så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 164 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-09  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 10 med muntlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till 

motionen 
- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 
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Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen muntligt 
via Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson 
(KD). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 10 
Svar på motion – Digitalt webbdiarium  
(KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om digitalt 
webbdiarium får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett 
gemensamt projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Förvaltningen bedömer att den arbetsinsats och de investeringar 
som krävs för att göra diarierna användbara och intressanta för 
allmänheten är kostbara både i tid och pengar. Administrationen 
har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid persona-
len har till förfogande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 165 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 11 med muntlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 

får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Petter Westlund (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till 

motionen 
- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen muntligt 

via Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson 
(KD). 
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§ 11 
Svar på motion – Införande av register över 
motioner, interpellationer och skriftliga 
frågor (KS 2017/452) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hem-
sida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor. Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 

politiken och enskilda politikers agerande 
 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås. 
Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. att: 

- De listor som förs har utformats för att ge stöd inom förvalt-
ningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en 
annan hantering.  

- Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms 
kräva en större arbetsinsats. Administrationen har begränsats så 
mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har till för-
fogande. 

- Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild poli-
tikers aktivitet vad gäller ställda motioner, interpellationer och 
enkla frågor kan kontakta kommunstyrelsens registrator eller 
kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 167 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 12 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkan-
den: 
- Carina Sjölund (M) och Petter Westlund (C) yrkar bifall till 

motionen 
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
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. Den godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för bifall till motionen röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: 
Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban Dahlgren 
(S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), 
Rolf Lindgren (S), Elisabeth Kjellin (S), Margareta Johansson, (S), 
Barbro Jansson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), 
Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Joel Pettersson (V), 
Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP) Eva-Carin Sandbom 
(L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A 
Aurusell (S) ordförande. 
 
Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 
Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), 
Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Jenny Andersson (KD) och Per Hammarström 
(SD). 
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 14 nej-röster. 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen muntligt 

via Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson 
(KD). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunalförbundet VafabMiljö, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 12 
Avfallstaxa 2018 (KS 2017/471) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2018.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer 
att ske i flera steg. Inga större förändringar har gjorts i förslaget till 
taxa för 2018, förutom för latrintaxan. Taxan för latrinhämtning 
berör endast ett fåtal kunder och denna bör, enligt förbundet, bära 
sina egna kostnader. 
 
Förbundet lämnar två alternativa förslag till beslut – taxan antas 
inklusive eller exklusive ändringar i latrintaxan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet Vafab Miljö missiv 2017-11-27 med två 

alternativ förslag till avfallstaxa 2018  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 13 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2018 utan förändringar i 

latrintaxan. Den nya taxan kan tidigast träda i kraft den 1 mars 
2018. 

 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 4/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Åkerbo Häradsallmänning, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 13 
Byte av mark med skog för att som markäga-
re få besittningsrätt till område för moto-
crossbana (KS 2017/506) 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motocrossverksamhet 
genom ett avtal genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till 
detta område är idag Åkerbo Häradsallmänning. De har under 
hösten sagt upp gällande arrendeavtal för område för motocross-
klubbens verksamhet.  
 
För att motocrossklubben ska kunna ges möjlighet till fortsatt 
verksamhet har förhandlingar genomförts med styrelsen för Åker-
bo Häradsallmänning för att genomföra ett markbyte där ett 
område som Åkerbo Häradsallmänning äger vid Stengärdet och 
Stentorp inkl. motorcrossbana om 80,3 hektar idag byts mot ett 
området som kommunen äger vid Sandskogsbacken  om 82.9 
hektar. 

 
Områdena är skogsbruksmark. Kungsörs kommuns skogsförval-
tare har bedömt materialet och tillstyrker att detta byte skulle 
kunna ske utan att någondera parten skulle bli affärsmässigt 
lidande. 
 
Markbytet innebär att kommunen blir ägare till området för moto-
crossbanan och kan teckna avtal direkt med motocrossklubben. 
Genom avtal kan kommunen ge anvisningar och restriktioner för 
användandet av marken, då området är belägen på Kungsörs 
kommuns vattentäkt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-20  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 14 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner föreslaget markbyte med Åkerbo 

Häradsallmänning. 
 
 Förrättningskostnaderna ska delas lika mellan parterna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 HR-chefen (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 14 
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har kommunstyrelsens förvaltning tagit 
fram ett förslag till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  

§ 2  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 15 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 

förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr 5/2018. 
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§ 15 
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn  

• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  
§ 3  

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 16 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager 

(C) bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt förvalt-

ningens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 HR-chefen (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Antagen policy redovisas som KS-handling nr 6/2018. 
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§ 16 
Instruktion för kommunens högsta tjänste-
man (KS 2018/7) 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. En av nyhe-
terna är ett avsnitt kring direktören – kommunens högste tjänste-
man. Detta lyder: 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes 
övriga uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens 
förvaltning. Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till inst-
ruktion.  

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att kommunens 

högste tjänsteman ska benämnas kommundirektör. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-02  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 17 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen Instruktion för kommundirektören/ 

-chefen och fastslår att titeln på kommunens högste tjänsteman ska vara 
kommundirektör. 
 
 
Antagen instruktion redovisas som KS-handling nr 7/2018. 
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§ 17 
Principbeslut – hyror i särskilda boenden 
(KS 2018/28) 
Socialnämnden föreslår att ett principbeslut ska fattas för hyrorna i 
de särskilda boendena. 
 
Förslaget är att hyrorna baseras på de faktiska kostnaderna för res-
pektive lägenhet, dvs. efter att hyra för socialförvaltningens verk-
samhetslokaler räknats bort. Hyran för Nya Södergården kommer 
att uppgå till 5 780 kronor per månad enligt denna princip. 
 

 Kommunstyrelsen uppmanas att skyndsamt vidare att ge besked 
om det fortsatta arbetet med Södergårdens renovering. 

 
Vid kommunstyrelsen beslutades att socialnämnden får i uppdrag 
att återkomma med förslag på hur hanteringen av den fortsatta 
renoveringen av Södergården ska kunna inrymmas i nämndens 
fortsatta plan för den framtida äldreomsorgen i Kungsörs kommun. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-02-01, § 16 inklusive skriftlig 
reservation 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-30 med bilagor 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-02-01 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 17 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer principen att hyror i särskilda bo-

enden ska baseras på de faktiska kostnaderna för respektive lägen-
het och förhandlas i gängse ordning. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
- Per Hammarström (SD) yrkar återremiss 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Härefter konstaterar ordföranden att endast ett förslag återstår – 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar om kommunfull-
mäktige beslutar enlig styrelsens förslag och finner att så är fallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer principen att hyror i särskilda bo-

enden ska baseras på de faktiska kostnaderna för respektive lägen-
het och förhandlas i gängse ordning. 
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§ 18 
Motion – Farthinder på Hornsgatan i 
Kungsör (KS 2018/37) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att tekniska kontoret ska 
få i uppdrag att omgående ordna med farthinder utmed Malm-
gatan.  
 
Motionären anser att det finns bekymmer i trafikmiljön i korsning-
en Hornsgatan – Malmgatan och föreslår att farhinder läggs ut 
innan korsningen med Malmgatan i riktning mot Kungsgatan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 19 
Motion – utökad kameraövervakning  
(KS 2018/36) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder 

- möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på 
allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen, 
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla 
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla 
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör 

- vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i 
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till 
kommunstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning 

 
   Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka 

från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att 
identifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott 
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna 
tryggheten i kommunen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 20 
Motion – Förskoleutredning (KS 2018/38) 

Kungsörsalliansen föreslår, genom Madelene Fager (C), Stellan 
Lund (M) och Jenny Andersson (KD), i en motion att en förskole-
utredning tillsätts som ska se över och lämna förslag på  
- hur förskolan ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barn-

antal samt  
- kompetens- och lokalbehov.  
 
Motionärerna avser att utredningen ska fungera som underlag för 
kommande överväganden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 

Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 21 
Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens 
plankommitté (KS 2014/342) 
Kommunfullmäktige beslutade vid decembersammanträdet att utse 
Mikael Peterson (S) till ny vice ordförande i kommunstyrelsens 
plankommitté efter Marie Norin Junttila (S). Återstår att göra 
fyllnadsval efter Mikael Peterson som tidigare var ersättare i 
kommittén. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 196 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder Jonsson (S), Bygatan 17, 
736 36 Kungsör, till ny ersättare i kommunstyrelsens plankommitté 
från och med den 13 februari 2018 och resterande mandatperiod. 
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