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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 13 januari 2020, klockan 18.30-19.20. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Gunilla A Aurusell (S), Rigmor Åkesson 
(S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg 
(S), Margareta Johansson, (S), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), 
Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans 
Carlsson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Jenny 
Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD), 
Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist Back (SD) och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
Ersättare Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Anna-Karin Tornemo (V) och Margareta 

Barkselius (C). 

 

Ersättare  Urban Dahlgren (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Yrjö Björkqvist (M), Uno Gripenberth (KD), 
Lars-Gunnar Andersson (SD), Sussanne Söderström (SD), och Robert Redenkvist (SD). 
 

Övriga  
deltagande  Medborgarförslagsläggare Jennie Ström och medborgarförslagsläggare Sofia Larsson, 

kommundirektör Claes-Urban Boström och kanslichef Josephine Härdin. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rigmor Åkesson och Madelene Fager  
Ersättare för 
justerare Monica Lindgren och Petter Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-01-13, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        1 - 22 
 Josephine Härdin 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rigmor Åkesson  Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-01-13, §§ 1 - 22 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-01-14 Datum när anslag  

tas ner 2020-02-04 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-01-13 
 

1 Fastställande av dagordning  

2 Allmänhetens frågestund 

3 Fråga  

4 Medborgarförslag – rusta upp hockeyrinken eller bygg allaktivitetsplan i Valskog 

5 Medborgarförslag – cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

6 Medborgarförslag – cykelbro mellan Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping 

7 Medborgarförslag – hyra carport i centrum 

8 Svar på motion – Utmärkning av ändplatser och gränser 

9 Svar på medborgarförslag – Gör skatepark av betong på centrumvallen 

10 Svar på medborgarförslag – Gör utegym vid centralvallen 

11 Ägardirektiv för 2020 i bolagskoncernen 

12 Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 

13 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

14 Avfallstaxa 2020 VafabMiljö 

15 Renhållningsföreskrifter VafabMiljö 

16 Äldreomsorgsplan 2019 - 2035 

17 Delårsrapport för Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2019 08 31 

18 Motion - Inför bostad först i Kungsörs kommun 

19 Motion - utvärdering av skolorganisationen i Kungsör 

20 Motion - barn- och medborgardialoger 

21 Motion - Folkets park 

22 Interpellation – Barnkonventionen  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Fastställande av dagordning 

Ordförande konstaterar att  
 
• det inkommit ett extra utskick med nya ärenden sedan den 

första kallelsen skickades ut 
• det finns två medborgarförslagsläggare närvarande  
• det innan öppnandet av dagens möte anmälts en fråga från en 

ledamot 
 
Detta föranleder justering av dagordningen. Ordförande föreslår 
därför att 
 
• allmänhetens frågestund inleder dagens möte 
• ledamotens fråga sedan besvaras  
• de nya medborgarförslagen sedan presenteras med och att de 

som finns representerade i lokalen inleder 
• mötet därefter följer dagordningen som annonserat.  
 
Ordföranden frågas kommunfullmäktige om mötet kan 
genomföras med den föreslagna dagordningen och finner att så är 
fallet.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Allmänhetens frågestund (KS 2020/17) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 3 
Fråga 

Ann-Marie Andersson (C) ställer en fråga om hur går det med de 
planerade web-sändningarna av kommunfullmäktiges möten. 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att vi inväntar 
Arboga kommuns upphandling av tjänsten där Kungsörs kommun 
eventuellt sedan ges möjlighet att avropa servicen.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 4 
Medborgarförslag – Rusta upp hockeyrinken 
eller bygg allaktivitetsplan i Valskog (KS 
2019/397) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag en rejäl uppfräschning 
av hockeyrinken i Valskog. Alternativt att den rivs till förmån för 
en allaktivtetsplan som alla människor i samhället har nytta av.  

  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-11-25 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 5 
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 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Akten 
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§ 6 
Medborgarförslag – cykelbro mellan 
Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping 
(KS 2019/418) 

Jonas Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en bro 
och att detta är bra för hälsan och skulle gynna människor i alla 
åldrar som vill cykla. Förslagsläggaren menar att man kan bygga 
en liknade bro som finns i Järshammar, Stora Sundby och att det 
även gynnar miljön med mindre avgaser.  
  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jonas Gustafsson 2019-12-11 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Akten 
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§ 7 
Medborgarförslag – Hyra carport i centrum 
(KS 2019/410) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att det i centrum ska 
vara tillval och inte obligatoriskt och inte ingå i hyran med carport. 
Där Anita Larsson bor på Karlavägen saknar en tredjedel av 
hushållen bil och carportarna står tomma och tar upp onödig plats 
och kostnad i centrum. 

  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019 12 04 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 8 
Svar på motion – Utmärkning av ändplatser 
och gränser (KS 2019/202) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att  
 
• Kungsörs kommun märker ut sin nordligaste, sydligaste, 

västligaste och ostligaste plats med ett trevligt märke som lätt 
kan uppmärksammas. Även att ett märke på Drottningtorget 
anläggs som pekar ut platserna samt grannkommuner med 
avståndsmarkering. Vi begränsar oss till platser på land.  

 
• Kungsörs kommun ser över och förbättrar kommunens 

markeringar längs vägar vid gränserna till andra kommuner. 
 

Ärendet har varit på remiss hos Kungsörs Kommunteknik AB 
(KKTAB) för yttrande. KKTAB har kontrollerat möjligheten att 
genomföra förslaget men anser inte att det är ekonomiskt 
försvarbart gällande gränsmarkeringar då det skulle innebära 
lantmäteriförrättningar, intrångsersättningar och behov av avtal då 
punkterna ligger på privat åker-/skogsmark.  
Distansmärkning på Drottningtorget föreslås genomföras till en 
kostnad av 70 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 110 
• Yttrande Kungsörs Kommunteknik AB 2019-11-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 193 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen i den delen som handlar om 

utmärkning av kommunens yttersta platser och gränspassager och 
tillstyrker motionen i den delen som avser skylt på torget till orter 
och besöksmål. Kungsör Kommunteknik AB erhåller 70 000 
kronor för detta. 

 
 Fyra skyltar som anger avstånd till kommunens yttersta gränser i 

nord, sydlig, västlig respektive östlig riktning läggs till 
beställningen av skyltning på Drottningtorget. Eventuell 
merkostnad för detta utöver de 70 000 kronorna bekostas av 
kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson, Ida-Maria 
Rydberg. 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 9 
Svar på medborgarförslag – Gör skatepark 
av betong på centrumvallen (KS 2019/104) 

Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en 
riktig skatepark i betong där det är öppet för skateboard, kickbike, 
inlines vid Centrumvallen där det finns idag ramper i trä. Det ska 
även vara belysning över parken då många är där kvällstid. 
Robert Andersson menar att skatepark inte finns i KAK-regionen 
och intresset är stort bland ungdomar och barn. 
 
Ärendet har varit på Kultur- och fritidsavdelningen för yttrande.  
En fråga som utreds vidare är om något lokalt företag kan tänka 
sig att bygga en ramp. Dock föreslår avslag på att kommunen 
själva skulle ansvara för att finansiera och sköta en ramp. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Robert Andersson 
• KF protokoll 2019-04-08 § 35 
• KS protokoll 2019-12-16 § 194 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 10 
Svar på medborgarförslag – Gör utegym vid 
centralvallen (KS 2019/105) 

Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett 
utegym nere vid centralvallen. Många gillar idrott och gym men 
inte alla har möjlighet att ta sig till elljusspåret och bor på fel sida 
om stan. 
 
Ärenden har varit hos kultur- och fritidsavdelningen för yttrande. 
Då det befintliga utegymmet på Åsen finns i närheten föreslås 
avslag på medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Robert Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 36 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 195 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Akten, KKAB, Kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 11 
Ägardirektiv för 2020 i bolagskoncernen  
(KS 2019/428) 
Förslag till nya ägardirektiv för 2020 i bolagskoncernen har tagits 
fram 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till ägardirektiv 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 212 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2020 för 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr 34/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Region Västmanland 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 12 
Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden (KS 2019/62) 

 
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01 och ingår 
därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i reglemente och 
samverkansavtal är därmed i huvudsak redaktionella. Förslagen 
fastställs av respektive huvudmans fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag från styrelsen i Västmanlands region 2019-10-29 
• Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 197 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla från och med 
2020-01-01 – 2022-12-31. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar 

likalydande beslut. 
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Akten, VMMF, Arboga kommun 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 13 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen (KS 
2019/349) 

Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig 
kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. För att säkerställa att 
förbundet har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas.  
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 
under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under 
hösten 2019.  
SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll 
anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för avsikt 
att använda SKL:s förslag med undantag för den del som handlar om 
avgift för export- och importkontroll eftersom det inte tillhör 
förbundets tillsynsområde. 
Taxan är helt omarbetad och förslaget innehåller således inga 
hänvisningar till tidigare dokument. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2019-11-21 

• Förslag till taxa daterad 2019-11-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 198 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från den 1 mars 
2020. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar 

likalydande beslut.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Vafab Miljö, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 14 
Avfallstaxa 2020 (KS 2018/514) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2020.  
 
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag 
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har 
presenterats under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter 
lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Frågan bordlades av 
kommunstyrelsen i maj 2019 i avvaktan på nytt förslag från Vafab, i 
enlighet med beslut i övriga medlemskommuner. 
Medlemskommunerna har nu diskuterat frågan, ett stegvis införande 
har arbetats fram och ett eget beslutsunderlag för kommunerna i 
Kungsör, Arboga och Köping finns. Taxan går nu upp för beslut.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv från kommunalförbundet VafabMiljö 2019-11-04 

inklusive avfallstaxa  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 72 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 199 

 
KF överläggning Madelene Fager (C) menar att förbättringar i vissa avseenden efter 

remissomgången saknas och taxehöjningarna är stora. Alternativet att 
säga nej till förslaget är dock sämre. Hon ser fram emot god dialog 
med VafabMiljö kring fortsatt utveckling. 

 Mikael Peterson (S) berättar om den genomförda berednings-
processen och dialog i medlemsrådet. Han instämmer i åsikten att 
hemkompostering skulle gynnas och inte innebära högre taxor, men 
att VafabMiljö stått på sig med bland annat motivering att de behöver 
komposten till produktion av biogas. Mikael Peterson (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 Stellan Lund (M) vill till Kungsörs representanter i VafabMiljö 
skicka med det missnöje som invånarna visar kring den service som 
VafabMiljö levererar i dagsläget.  

 
Beslut Kommunfullmäktige antar VafabMiljö kommunalförbunds förslag till 

ny avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften år 2021 
och år 2022 och att den börjar gälla från 1 april 2020. 
Vafab bjuds årligen in till kommunstyrelsen för samråd.  
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 17/2019. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 15 
Renhållningsföreskrifter (KS 2018/505) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
renhållningsföreskrifter.  

 
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska 
VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den 
myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. 
Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till nya 
renhållningsföreskrifter. Förbundet kan dock inte besluta om 
renhållningsföreskrifter. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41 § ska 
beslutet fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
Renhållningsföreskrifterna reglerar de lokala/regionala bestämmelserna 
för avfallshanteringen medan taxan beskriver de avfallstjänster som 
erbjuds. Avfallstaxan och renhållningsföreskrifterna är därmed 
beroende av varandra och båda dokumenten måste vara uppdaterade 
och aktuella för att undvika rättsosäkerhet, missförstånd och 
otydligheter. De reviderade föreskrifterna föreslås därför gälla från och 
med samma datum som taxa för 2020 börjar gälla.  
Förslag till renhållningsföreskrifter har under våren 2019 remitterats 
till medlemskommunerna och ställts ut för allmänhetens granskning.  
 
Vid sitt möte den 26 september 2019 fattade direktionen beslut om att 
skicka reviderat förslag till renhållningsföreskrifter vidare till 
respektive kommunfullmäktige för beslut. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 
• Kommunalförbundet VafabMiljös missiv gällande 

renhållningsföreskrifter samt förslag till föreskrift 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 200 
 

Beslut Kommunfullmäktige antar VafabMiljö kommunalförbunds förslag till 
renhållningsföreskrifter att gälla från 1 april 2020.  
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§ 16 
Äldreomsorgsplan 2019 - 2035 (KS 2019/430) 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till Äldreomsorgsplan för 
perioden 2019 – 2035 med viljeinriktning välfärdsteknik. Planer 
ska enligt riktlinjer för styrdokument i Kungsör alltid beslutas i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Äldreomsorgsplan 2019 - 2035  
• Socialnämndens protokoll 2019-09-24, § 91 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 med bilaga 
• Socialnämndens protokoll 2019-11-26 § 114 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 202 

 
KF överläggning  Mikael Peterson (S) hälsar från socialnämndens ordförande Linda 

Söder Jonsson (S) som tyvärr är frånvarande och berättar om 
arbetet som genomförts för att ta fram planen med inriktning 
välfärdsteknik bland annat med hjälp av fokusgrupper och andra 
som fått delta i processen att ta fram planen.    

   AnneMarie Andersson (C) berättar om framtagandet av planen och 
sitt eget deltagande i processen och hur man arbetat i 
socialnämnden vilket är ett arbete hon är nöjd med. En farhåga är 
dock att åldersindelning kan skapa inlåsningar och att det är viktigt 
att erbjuda olika typer av trygghetsskapande åtgärder oberoende av 
personers ålder och boendeform. Hon lyfter behovet av att cirka 40 
nya trygghetsplatser kommer behövas inom några år och att 
beredskap behöver finnas för detta. Nu behövs kortsiktiga mål för 
att genomföra planen och där kommer kommunstyrelsen in som en 
viktig part. 

   AnneMarie Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.   

 
Beslut Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till Äldreom-

sorgsplan 2019-2035. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, hjälpmedelsnämnden 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 17 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2019/371) 
Delårsrapport till och med augusti för hjälpmedelsnämnden 
redovisas utifrån perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, 
miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. Förvaltningens 
ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,4 miljoner 
kronor. Prognostiserat helårsresultat är 6,5 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden 2019-09-27 § 7 
• Delårsrapport 2 år 2019 för Hjälpmedelsnämnden med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 201 

 
Beslut  Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2019 till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 18 
Motion – Inför ”Bostad först” i Kungsörs 
kommun (KS 2019/407) 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att 
- Att snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs 

kommun. 
- Att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen 

för att kunna erbjuda bostäder enligt modellen 
- Att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen 

för att utveckla stödteam kring personer som har bostäder 
enligt modellen 

- Att vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i 
någon form 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 2019-12-03 
 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 19 
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. 

 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 20 
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 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 21 
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) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 22 
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) 
 
Beslut  Interpellationen anses besvarad 
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