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§ 126 Svar på medborgarförslag - skaffa 
fimpomater 
Diarienummer KS 2021/273 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB 
får i uppdrag att genomföra ett 1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen 
och Drottningtorget i Kungsör. KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater 
och återkopplar resultatet efter testperioden. Testperioden blir ett år till en 
kostnad av 19 500 kr som finansieras av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
skaffa fimpomater. En rolig askkopp som faktiskt gör skillnad på dom mest 
utsatta områdena. Tex Centrum/tågstation/sporthall. Förslagsläggaren menar 
att Fimpomater ploppar upp överallt i Sverige i dagsläget och är bevisat att 
minska nedskräpningen något extremt. 2 av 3 fimpar hamnar på 
marken! Vill man inte köpa in fimpomater så finns lokala företag i Kungsör 
som förmodligen gärna skulle vilja tillverka dessa.  
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att detta är ett bra förslag, 
fler kommuner har sen tidigare placerat ut fimpomater och att dessa faktisk 
bidrar till minskat nerskräpning vad gäller cigarettfimpar. Förslagsvis skulle 
man börja med att testa ut en vid tågstationen och en på Drottningtorget i 
Kungsör. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB 
får i uppdrag att genomföra ett 1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen 
och Drottningtorget i Kungsör. KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater 
och återkopplar resultatet efter testperioden. Testperioden blir ett år till en 
kostnad av 19 500 kr som finansieras av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) avslag på medborgarförslaget 

Beslutsordning 
Ordförande ställer först beredningens förslag mot Stellan Lund 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
beredningens förslag. 
Votering begärs då och genomförs. 
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Ordföranden beslutar att JA-röster läggs för kommunstyrelsens förslag och 
NEJ-röst läggs för Stellan Lunds avslagsyrkande. 

Resultat av omröstning 
JA-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor 
Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Pelle Strengbom 
(S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Rolf Lindgren (S), 
Gunilla Lindström (S), Marie Norin Junttila (S), Christer Henriksson (V), 
Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L), Eva-Karin Sandbom (L), 
Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), 
Monica Wastelius (C) 
 
NEJ-röster läggs av Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas 
Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), Jenny 
Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Annicka 
Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Sussanne Söderström (SD), Robert 
Redenkvist (SD) 
Ordförande konstaterar att omröstningen har utfallit med 19 stycken JA-
röster och 12 stycken NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk chef och VD KKTAB 
Ekonomichef 
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