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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 99
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16)
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 100
Meddelande – ny sammanräkning
(KS 2014/301)
Länsstyrelsen har den 15 maj 2017 gjort ny sammanräkning för att
utse ny ledamot respektive ersättare efter Margareta och Kurt
Karlsson (M):
-

ny ledamot efter Margareta Karlsson (M) är Yvonne Ericsson
och ny ersättare efter Yvonne Ericsson är Pontus Andersson
Lindén från och med den 15 maj 2017 till och med den 14
oktober 2018

-

ny ersättare efter Kurt Karlsson (M) är Aado Mets från och
med den 15 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Aado Mets är revisor i kommunen och kan därför inte sitta i kommunfullmäktige. Han har skickat in sin avsägelse. Kommunfullmäktiges ordförande skrev den 18 maj 2017 till länsstyrelsen och
bad dem göra ny sammanräkning efter Aado.
Länsstyrelsen har den 23 maj 2017 gjort ny sammanräkning. Ny
ersättare efter Aado Mets (M) är Jacob Hedberg från och med den
23 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Matrikeln, lönekontoret, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 101
Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges
uppdrag givna 1 november 2016 – 31 mars
2017
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har en lägesrapport
tagits fram för de uppdrag fullmäktige gett under perioden 1 november 2016 – 31 mars 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Lägesbeskrivning kommunfullmäktiges uppdrag

Beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 102
Medborgarförslag – Gör Ungdomens hus av
Borgvik (KS 2017/264)
Kerstin Hedberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
ge Borgvik till ungdomarna i Kungsör i det skick fastigheten är i
idag för att de själva ska få göra om det till ett Ungdomens hus.
Hon föreslår överlåtelse till stiftelseform med klausuler som gör att
ungdomarna själva får ansvaret.
Förslagsställaren menar att föräldrar, vuxna och ungdomarna
kommer att se till att det införskaffas det som ungdomarna behöver
för att rusta upp och inreda huset.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kerstin Hedberg

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 103
Svar på motion – Inför årligt miljöbokslut
(KS 2017/38)
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
I kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar står bl.a.
-

Som medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner rapporteras
årligen ett antal nyckeltal in. En större del av ekokommunerna
använder dessa nyckeltal för att årligen beskriva och rapportera
sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen som sitt
miljöbokslut.

-

Internt i kommunen pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal
för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på komplettering med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommunen som organisation.

-

Förvaltningen är positiv till förslaget om gröna nyckeltal. En
förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut.

-

Miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie
verksamheten i samtliga förvaltningar och inte en separat företeelse. Miljö bör därför ingå i ordinarie process för
rapportering.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 28
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 94

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om separat miljöbokslut.
Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna
nyckeltal som redan används och årligen redovisa dessa på
kommunens webbplats tillsammans med en utökad analys av
resultaten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Miljöstrategen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KF överläggning

2017-06-12
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager
(C) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden be båda förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som
röstar för bifall av motionen röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Peterson
(S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S).
Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S),
Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren
(S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Lina Ekdahl (MP),
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rickard Axelsson
(L), Olof Lindberg (L), Roland Jansson (SD), Per Hammarström
(SD), Ari Jaanus (SD) och Gunilla A Aurusell (S).
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) och Jenny Andersson (KD).
Rune Broström (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 24 ja- och 13 nej-röster. En person
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om separat miljöbokslut.
Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna
nyckeltal som redan används och årligen redovisa dessa på
kommunens webbplats tillsammans med en utökad analys av
resultaten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Miljöstrategen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-06-12

§ 104
Svar på motion – Återbruksplan för upprustning och renovering av kommunens inventarier (KS 2017/39)
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en
verksamhet för återbruk.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya

-

viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom
LSS-omsorgen och på återvinningen

-

organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas

-

kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnadsskede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter.
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbrukade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få
nytt liv och komma till användning.

Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk
av kommunala inventarier.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras av
de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KF överläggning

2017-06-12
Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
-

Bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S)

-

Återremiss från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och
Petter Westlund (C) för fördjupad utredning.

-

Bifall till motionen från Petter Westlund (C) om inte motionen
återremitteras.

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
avgörande senare (dvs återremiss) röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Peterson
(S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S).
Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S),
Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren
(S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Lina Ekdahl (MP),
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rickard Axelsson
(L), Olof Lindberg (L), och Gunilla A Aurusell (S).
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) och Jenny Andersson (KD), Rune Broström
(SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari
Jaanus (SD).
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 17 nej-röster.
Kommunfullmäktige har därmed återremitterat motionen med stöd
i reglerna för minoritetsåterremiss.
Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige återremitterar motionen för fördjupad
utredning.

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 105
Förenklad delårsrapport per den 30 april
2017 – Kungsörs kommun (KS 2017/229)
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en förenklad version i form av:
- en ekonomisk sammanställning och
- en måluppföljning
Rapporten är mycket övergripande och innehåller t.ex. inga
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser eller
noter.
Årsprognosen visar att vi beräknar kunna nå budgeterat överskott om fem miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22, §
5 jämte tjänsteskrivelse med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 97

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten
och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 106
Delårsrapport per den 30 april 2017 –
Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2017/234)
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen visar på ett underskott på 667 000 kronor jämfört med
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport 1 2017 Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping Arboga Kungsör
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 98

Beslut

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 107
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram
ett förslag till budgetramar för 2018-2020. Förslaget bygger på den
centrala ledningsgruppens förslag till korrigerat förslag utifrån
kända budgetförutsättningar, antaganden och kända önskade tillskott samt majoritetens prioriteringar.
Förslaget innebär planering utifrån:
- invånarantal om 8 500 personer
- löneutrymme om 2,7 procent
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt
ökad hyror om 1,4 procent
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen,
centrumplan, Södergården och nya skolan)
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är:
2018
2019
Nya poolbilar
460
230
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
Inventarier Södergården
5 500
200
Nyckelfri hemtjänst
600

2020
0
100
200

Majoritetens förslag innebär att ingen kompensation lämnas för
prishöjningar, minskade statsbidrag från välfärdsmiljarden och
därmed ett budgeterat resultat 2018 på +7,5 miljoner kronor.
Efter budgetberedningen lades dessa nya förutsättningar på
finansen med ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att
räkna om ramarna inför kommunstyrelsen.
Förvaltningen har genomfört detta för 2018 och de nya ramarna
har räknats fram.
Ramar för 2019-2020 behandlas under hösten när fler förutsättningar är kända.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Förslaget till ramar omräknat enligt budgetberedningens uppdrag (i
miljoner kronor):
Budget Ram Ram Ram
2017
2018 2019 2020
Kommunstyrelsen
71,0
72,1
Barn- och utbildningsnämnden
207,8 217,4
Socialnämnden
226,3 229,0
DELSUMMA
505,1 518,5
Finans
510,1 526,0
NETTO
5,0
7,5

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-08, § 2
med underlag
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-22, § 6
• Alliansens förslag till Budget 2018
• Sverigedemokraternas Visionsbudget 2017-2020
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 99, med reservation och särskilt yttrande

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
NETTO

Budget Ram Ram
2017
2018 2019
71,0
72,1
207,8 217,4
226,3 229,0
505,1 518,5
510,1 526,0
5,0
7,5

Ram
2020

Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan).
Internräntan fastställs till 1,7 procent.
Beslut om budgetramar för 2019-2020 tas under hösten när fler
förutsättningar är kända.
En översyn av taxor och avgifter görs under hösten för beslut
senast i november 2017.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Under kommunfullmäktiges överläggning konstateras att inga
andra yrkande finns kring ramarna. Alliansen har gjort en budget
med prioriteringar inom ramarna och Sverigedemokraterna har
tagit fram ett visionsprogram.
Mötet ajourneras i fem minuter.
När överläggningen återupptas konstateras att beslut i nuläget
endast tas om ramarna. De olika inriktningar som finns inom
ramarna kommer att diskuteras i samband med att budgeten
behandlas under hösten.

Beslut

Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
NETTO

Budget Ram
Ram
2017
2018 2019
71,0
72,1
207,8 217,4
226,3 229,0
505,1 518,5
510,1 526,0
5,0
7,5

Ram
2020

Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan).
Internräntan fastställs till 1,7 procent.
Beslut om budgetramar för 2019-2020 tas under hösten när fler
förutsättningar är kända.
En översyn av taxor och avgifter görs under hösten för beslut
senast i november 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12
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§ 108
Kommunfullmäktiges mål 2018
(KS 2017/222)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara,
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha
maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018:
•

Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.

•

Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000
invånare år 2025.

•

Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och
Kungsörs KommunTeknik AB

•

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden

•

Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste
två åren med två procent årligen med december 2016 som bas.

Ett beslut har fattats om tillfällig ändring av första målet under
2017.
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen. Budgetberedningen
föreslår oförändrade mål.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 (mål 1-4)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 215 (ändring
mål 1 under 2017)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 25 (mål 5)
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-05-08, § 3
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 100

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktig beslutar att de kommunövergripande kommunmålen för 2018 ska vara oförändrade.
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Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 109
Interpellation – Leader Sörmland
(KS 2017/241)
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att Leader Sörmland
är en viktig plattform för samverkan och utveckling av landsbygden, men undrar hur aktiv kommunen är i föreningen och vad vi
får ut av medlemsskapet.
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande:
-

På vilket sätt är Kungsörs kommun delaktig i föreningen
Leader Sörmland?

-

Finns det idéer eller planer på projekt i Kungsör för nuvarande
planperiod?

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Interpellation från Madelene Fager

Svar

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svara med bl.a.
följande:

Tack
Justerandes sign

-

Kungsörs kommun är delaktig i Leader Sörmland genom
ledamoten Lars Wigström utsedd av kommunfullmäktige. Han
representerar den offentliga sektorn. Vidare så är Agnetha
Pettersson utsedd som representant för den ideella sektorn och
Tomas Olsson för den privata sektorn. Som revisor är Taito
Arkukangas utsedd.

-

För tillfället finns det, så vitt jag vet, endast en ansökan som är
inlämnad från våra föreningar. Det är föreningen LIST samt
Kollektivet och Kungsörs bibliotek som ansökt om en förstudie
för att starta ett Makerspace MS. Makerspace MS är ett slags
”kreativ doeraktivitet” i verkstadsliknande miljöer och finns på
ca 1 400 orter runt om i världen.

-

En förutsättning för att föreningar och de ideella krafterna ska
söka projekt är att kännedom finns om möjligheterna. Detta
kommer att förbättras under hösten då representanter för
styrelsen har för avsikt att besöka Kungsör och presentera
verksamheten.

Madelene Fager tackar för svaret.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 110
Interpellation – Klimatklivet (KS 2017/242)
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation om riksdagens nyligen beslutade ”klimatklivet” – ett stöd för bl.a. klimatinvesteringar, solcellsanläggningar, cykelbanor och infrastruktur för cykel
och kommunikationsinsatser. Totalt har 700 miljoner avsatts till
klimatinvesteringar till och med 2020.
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande:
-

Avser Kungsörs kommun att göra klimatinvesteringar och söka
medel ur klimatklivet?

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Interpellation från Madelene Fager
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen

Svar

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar JA. I
dagsläget finns planer på att söka bidrag ur Klimatklivet för
laddningsstationer för elbilar. Möjlig placering är vid nya skolan
samt det centrala sportfältet.

Tack

Madelene Fager tackar för svaret.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 111
Interpellation – Öppethållande på fritidsgårdarna i sommar (KS 2017/246)
Petter Westlund (C) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
-

Kommer kommunens fritidsgårdar ha öppet i sommar? Om ja,
under vilka former och öppettider?

-

Om inte, vilka prioriteringar/ansträngningar till att kunna hålla
öppet under sommaren har gjorts?

-

Vilken beredskap finns att hålla efter skolgårdar eller andra
allmänna platser under helger och hela sommaren?

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Interpellation från Petter Westlund
• Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på
interpellationen

Svar

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Peterson (S)
svarar bl.a.:

Justerandes sign

-

Under v 25 och 26 ansvarar fritidsgårdarna för ferieverksamheten där drygt 50 elever i åk 8 och 9 får möjlighet till en meningsfull sysselsätning med ”arbete” (symboliskt avlönat)
under förmiddagarna, lunch och därefter gemensamma aktiviteter på eftermiddagarna. Ferieverksamheten sker helt i kommunens egen regi och för egna budgeterade medel.

-

Vecka 27-30 håller fritidsgårdarna helt stängt.

-

Under v 31-33 kommer fritidsgårdarna att ha extra öppet två
kvällar i veckan samt även ha vissa dagaktiviteter. Detta möjliggörs genom de externa sommarlovspengar som kommunen
sökt, medel ur Anna-Lisa Hedmans barnfond och viss omprövning av kommunens egna resurser

-

Från vecka 34 har fritidsgårdarna öppet enligt ordinarie tider.

-

Någon särskild beredskap att hålla efter skolgårdar eller andra
allmänna platser finns inte inom förvaltningen. Frågan har
tagits upp i samverkan med polisen och vi förlitar oss på deras
kompetens att prioritera i vilken omfattning övervakning ska
ske.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Tack

Justerandes sign

2017-06-12
Petter Westlund tackar för svaret.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 112
Motion – Fossil- och bullerfri rekreation på
Mälaren (KS 2017/243)
Kerstin Åkesson (MP) föreslår i en motion att Köping, Arboga och
Kungsörs kommuner gemensamt ska:
- verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna
fritidsbåtar på Mälaren
- utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till
förmån för fossilfria fritidsbåtar
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Kerstin Åkesson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 113
Motion – Fullmäktigecafé (KS 2017/251)
Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD) föreslår i en motion att
-

fullmäktigecafé arrangeras i samband med kommunfullmäktiges sammanträden

-

fullmäktigecaféet ska öppna en halvtimma före annonserat
sammanträde och förtroendevalda finns på plats för att svara på
frågor

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene
Fager (C) och Jenny Andersson (KD)

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-06-12

§ 114
Hälsningsord
Ordföranden Gunilla A. Aurusell (S) tackar ledamöter, ersättare
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig
sommar.
Fullmäktiges 1:e vice ordförande Olof Lindberg (L) önskar
ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad
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