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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 14 maj 2018, klockan 18.30-19:05.  

 

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), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (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), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind (L), Olof 
Lindberg (L), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Per 
Hammarström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Anna-Karin Tornemo 

(V). 
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Lina Ekdahl (MP), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius (C), 
Staffan Norgren (M), Jacob Hedberg (M), Rickard Axelsson (L) och Sofia Axelsson (L). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Mikael Peterson och Annicka Eriksson  
Ersättare för 
justerare Rolf Lindgren och Niklas Magnusson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-05-15, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        47-59 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Mikael Peterson   Annicka Eriksson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-05-14, §§ 47-59 

  Datum när 
anslag sätts upp 2018-05-16  Datum när anslag  

tas ner 2018-06-07  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-05-14 
 

47 Allmänhetens frågestund 

48 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
kvartal 1, 2018 

49 Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen på Söders gärde 

50 Medborgarförslag – Cykelväg mellan Kungsör och Köping 

51 Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem 

52 Svar på motion – Förskoleutredning 

53 Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 

54 Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg 

55 Redovisning av obesvarade motioner per den 11 april 2018 

56 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018 

57 Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton 

58 Motion – Inför Rättviksmodellen – för bättre företagsklimat 

59 Ändring av sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 47 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 

Under allmänhetens frågestund påminner Mai Berggren om det 
medborgarförslag som hon fick beviljat 2013 som innebär att park, 
gata eller liknande ska få bära Rosa Svenssons namn. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar att 
beslutet inte är glömt. När parken vid ån skulle få ett namn var ett 
av de förslag som togs upp just Rosa Svenssons park. Det vann då 
inte gehör, men beslutet är alltså inte glömt och kommer att 
verkställas. När och var det blir är inte klart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 48 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut kvartal 1, 2018  
(KS 2018/64) 
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 fem ej verkställ-
da beslut, ett verkställt beslut och två avslutat beslut att rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg under första kvartalet 2018.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2018-04-25 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 49 
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen 
på Söders gärde (KS 2018/161) 

Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till 
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev 
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är 
borta och vägen lerig. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ulrika Tegbrand 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 50 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan 
Kungsör och Köping (KS 2018/174) 

Alma Andersson föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg mel-
lan Kungsör och Köping med belysning och pausplats. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Alma Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva-Carin Sandbom, barn- och utbildningsnämnden, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 51 
Svar på motion – Utred möjligheten till två-
lärarsystem (KS 2017/473) 
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.  
 
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt an-
svar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett 
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande av vilket framgår bl.a. följande: 

- Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kost-
naden ca 40 miljoner kronor per år.  

- Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna 
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedago-
ger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt 
13 miljoner kronor. 

- Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser 
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och 
behov” 

- Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas 
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden re-
kommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan 
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare. 

 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelse i februari för komp-
lettering av mer fakta. 
 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett kompletterande 
underlag med bl.a. fem bilagor där jämförelser görs för att beräkna 
kostnader och effektivitet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Eva-Carin Sandbom 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva-Carin Sandbom, barn- och utbildningsnämnden, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 38 (Återremiss) 
• Barn- och utbildningschefens kompletterande underlag 2018-

04-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 76 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande och det komplette-
rande underlaget från barn- och utbildningschefen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson, 
barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 52 
Svar på 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. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. att  
- statistik över antal boende följs kontinuerligt och prognoser för 

framtida befolkningsutveckling revideras regelbundet 
- de frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och nämn-

den instämmer i att de bör ligga till grund för framtida plane-
ring och beslut 

 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att en 
framtidsdag med fokus på förskolan kommer att hållas den 18 
april. Vid dagen deltar politiker från nämndernas och kommun-
styrelsens presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och kom-
mundirektören. Dagen är ett startskott för förskolans kort- och 
långsiktiga planering i Kungsör med sikte på 2025 och hur vi 
demografiskt växer. Utifrån dagen kommer konkreta uppdrag att 
ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt. 
 

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

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 19 

med tjänsteskrivelse  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 77 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson, 
barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 
- bifall till motionen från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) 

och Petter Westlund (C) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till det omfattande arbete för förskoleverksamheten som pågår. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C), Petter Westlund 

(C) och Stellan Lund (M) muntligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
Inkl. KS-handling till: Barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, Kungörs KommunTeknik AB, Kungörs 
Fastighets AB och Kungsörs Vatten AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 53 
Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
(KS 2017/14) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 
begränsa skador. 

 
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systema-
tiska brandskyddsarbetet tagits fram. 
 
Policyn har varit utskickad på remiss. Ingen har haft något att 
invända. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 

jämte förslag till brandskyddspolicy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 10 (Samråd) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med förslag till brandskyddspolicy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 78 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen brandskyddspolicy för 

Kungsörs kommun. 
 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr 14/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 54 
Högkostnadsskydd för äldre- och handikapp-
omsorg (KS 2018/125) 
Socialnämnden föreslår att högkostnadsskyddet för äldre- och 
handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens rekommenda-
tioner.  
 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 § 
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.  
 
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med 
att prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer högkostnads-
skyddet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 36 med tjänsteskri-
velse 2018-03-05 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 79 
 

Beslut Kommunfullmäktige godkänner att högkostnadsskyddet för  
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens 
rekommendationer. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 55 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 april 2018 (KS 2018/159) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 april 2018. Av den framgår att 
åtta motioner är obesvarade; 

- tre av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige och tre vid februarisammanträdet 

- En motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i 
februari 2017). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 80 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 56 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 april 2018 (KS 2018/160) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018. Av den fram-
går det i nuläget finns tre obesvarade medborgarförslag, samtliga 
ställda vid kommunfullmäktige den 9 april 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-04-11 

med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 81 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 57 
Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton  
(KS 2018/195) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya 
året. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Akten 
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§ 58 
Motion – Inför Rättviksmodellen – för bättre 
företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 59 
Ändring av sammanträdesdatum  
(KS 2017/375) 

Kommunfullmäktiges sammanträde i juni behöver flyttas från den 
11 till den 18 juni. 
 
Kommunstyrelsen har flyttat fram sitt sammanträde en vecka för 
att budgetramar och delårsrapporten för första kvartalet ska hinna 
beredas på ett bra sätt i budget- och bokslutsberedningen. Att flytta 
fram kommunfullmäktiges sammanträde blir då naturligt. 

 
Beslut Kommunfullmäktige flyttar kommunfullmäktiges sammanträde 

från den 11 juni till den 18 juni 2018. 
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