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§
Motion – utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare,
skolledning och skolpolitiker få komma till tal.

•

Att en utvärderingsrapport redovisas till
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Förslagsläggarna, Akten

Blad
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§
Motion – barn- och medborgardialoger (KS
2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

att Kungsör kommun bjuder in till barn- och
medborgardialoger om Kungsörs fortsatta utveckling.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Förslagsställarna, Akten

Blad
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§
Interpellation – barnkonventionslagen (KS
2020/05)
Roland Jansson (SD) skriver i en interpellation att han undrar hur nya
lagen påverkar oss i Kungsör och vad som kommer att göras från
kommunen.
Roland Jansson frågar Mikael Peterson (S), ordförande:
-

Kommer det att bli någon ansvarig eller läggs det under någon
nämnd?

Mikael Peterson (S) har lämnat ett skriftligt svar där han bland annat
skriver att:
En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar är
bildad för att skapa en arbetsordning för hur vi i Kungsörs
kommun ska jobba med frågor som berör våra barn och unga som
en övergripande process.
Vi vill att dessa frågor ska vara något naturligt i våra verksamheter
och att man följer de rutiner vi skapar för att barn och unga ska
kunna få vara delaktiga i de frågor som berör dem.
I vårt övergripande arbete med detaljplaner finns sedan tidigare
frågor som riktar sig mot barn och unga. Detta för att säkerställa
att de varit delaktiga i framtagandet av detaljplaner.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Interpellation från Roland Jansson (SD)

Förslag till beslut

Interpellationen anses besvarad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Frågeställaren, akten

20200106

Interpellation till Kommunalrådet Mikael Pettersson

Barnkonventionslagen
Jag undrar hur nya lagen påverkar oss i Kungsör och vad kommer att göras från kommunen,
Kommer det att bli någon ansvarig eller läggs det under någon nämnd?

För Sverigedemokraterna
Roland Jansson
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Kommunstyrelsen
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Vår handläggare

Mikael Peterson

Svar på interpellation gällande Barnkonventionen
En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar är bildad för att
skapa en arbetsordning för hur vi i Kungsörs kommun ska jobba med frågor som
berör våra barn och unga som en övergripande process.
Arbetsgruppens resultat ska utmynna i att
• Se över rutinen kring hantering av ärenden och remisser i det kommungemensamma elevrådet samt att regelbundet utvärdera arbetet
• Nedteckna och skapa riktlinjer och rutiner för de arbetssätt som används
idag och som man vill använda framåt för att säkerställa
barnrättsperspektivet.
Vi vill att dessa frågor ska vara något naturligt i våra verksamheter och att man
följer de rutiner vi skapar för att barn och unga ska kunna få vara delaktiga i de
frågor som berör dem. Detta förutom det övergripande arbete som vi nu ser över.
I vårt övergripande arbete med detaljplaner finns sedan tidigare frågor som riktar
sig mot barn och unga. Detta för att säkerställa att de varit delaktiga i
framtagandet av detaljplaner. En särskild checklista är framtagen sedan tidigare
men som vi kommer att se över så att vi lever upp till barnkonventionen som lag
även inom detta område.
Utöver detta är målsättningen att alla nämnder och styrelser skall få en dragning
om vad det innebär att konventionen blivit lag från 1 januari 2020.
I och med detta anser jag interpellationen besvarad.
------------------------------Mikael Peterson
Kommunalråd

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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736 85 KUNGSÖR
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Drottninggatan 34
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www.kungsor.se

Telefon, vxl
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0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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§
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion
•

att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park
utreds

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder (L)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Förslagsläggaren, Akten

Blad

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Kungsörs Folkets Park”

Många Kungsörsbor känner till vår, en gång så, populära Folkets Park. Idag är det åter igen populärt
att etablera en Folkets Park på många orter.
Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen. Området där Kungsörs Folkets Park en
gång låg är ett utav dessa. Kanske kan området utnyttjas bättre!?
Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna i Kungsör på
att frågan gällande nyttjandet av nämnda område utreds!
Kungsör 200108
Gunilla Wolinder
Liberalerna i Kungsör
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§
Medborgarförslag – cykelväg mellan Torpa
och Kungsör (KS 2020/13)
Sofia Larsson föreslår i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg
mellan Torpa och Kungsör. Grusvägen som finns mellan Torpa
och Skillinge är i mycket dåligt skick. Ett alternativ vore att rusta
den och helst sätta upp belysning. Ett annat att bredda bilvägen
från bron i Torpa och till Ekebyholm och göra en ordentlig
cykelväg.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sofia Larsson 2020-01-08

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vi vill ha en ordentlig cykelväg mellan Torpa och Kungsör. Grusvägen som
finns mellan Torpa och Skillinge är i mycket dåligt skick. Ett alternativ
vore att rusta den och helst sätta upp belysning. Ett annat att bredda
bilvägen från bron i Torpa och till Ekebyholm och göra en ordentlig
cykelväg. I en kommun som vill vara miljömedveten borde detta prioriteras
då avståndet till tätorten endast är ca 7 km.
Namn
Sofia Larsson
Postadress
Hagstavägen 7, Kungsör
Telefonnummer
073-6237322
E-postadress
Familjenhagsta@gmail.com
Samtycke
2020-01-08 15.36
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att
medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och
att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

