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Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid Måndagen den 13 mars 2017, kl. 18.30 
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Förslag till justerare: Elisabet Persson och Ellenor Westlund 

Förslag till ersättare för justerare: Marita Pettersson och Stellan Lund 
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Gunilla A Aurusell 
Ordförande Eva Kristina Andersson 
 Kanslichef 
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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-02-13  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 27 februari 2017 gjort ny sammanräkning 
efter Gunilla Wolinder (L). Ny ersättare för Liberalerna är Birgit 
Ohlsson från och med den 27 februari 2017 till och med den 14 
oktober 2018.   
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Inrätta fritidsbank  
(KS 2016/466) 
Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson, båda (V) föreslår i 
en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta 
en fritidsbank i Kungsörs kommun. Tanken är att fritidsbanken ska 
fungera som ett ”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas 
kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i en aktivitet 
på skolans fritidsdag. Utrustning som kan ingå i fritidsbanken är 
t.ex. skridskor, skidor, snowboard och cyklar.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att inrätta en fritidsbank i Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 220 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 23 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta 
en fritidsbank i Kungsör. 

 



2016-11-17     

   
 

Motion till kommunfullmäktige Kungsör 

 

Inrätta Fritidsbank i Kungsör! 

Konceptet Fritidsbank, som innebär att kommunmedborgarna kostnadsfritt kan låna sport- och 
fritidsprylar, finns nu på flera orter i Sverige. I Västmanland infördes den nyss i Sala och det är på 
gång i flera kommuner såsom till exempel Arboga. Tanken är att Fritidsbanken ska fungera som ett 
”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i 
en aktivitet på skolans fritidsdag där barn annars kanske tvingats avstå ifall de saknat utrustning. På 
Fritidsbanken brukar det finnas utrustning såsom skridskor, skidor, snowboard, cyklar m.m.  

Att införa en Fritidsbank har miljömässiga vinster då utrustning återvinns och förhoppningsvis kan 
också konceptet väcka intresse för nya idrotter hos framförallt barn och unga. Många familjer saknar 
ekonomiska medel för att köpa den ofta dyra utrustning som behövs för att testa nya aktiviteter. Via en 
Fritidsbank kan man få chansen att prova på och se ifall en viss idrott passar innan man gör de dyra 
inköpen.  

 

Vi yrkar 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för inrättandet av en 
Fritidsbank i Kungsörs kommun 

 

Anna Thornemo Christer Henriksson 

_____________________ _____________________ 

 (V)   (V) 

 



 

Förslag till 
SVAR Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-02-07  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till svar på motion – inrättande av 
Fritidsbanken 
Anna Thornemo (V) och Christer Henriksson (V) föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att inrätta det som kallas 
”Fritidsbanken”. Fritidsbanken är ett koncept som sammanfattningsvis handlar 
om att tillhandahålla ett ”bibliotek” av fritidsutrustning som man vid behov kan 
låna ur kostnadsfritt.  
 
Fritidsbanken har flera vinster, bland annat att barn och unga får möjlighet att 
prova på idrott, och prova flera olika idrotter, vilket inte bara är positivt för 
rörelse och hälsa utan också för föreningslivet i Kungsör.   
 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen och ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta 
Fritidsbanken i Kungsör.  
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef  Astrid Qvarnlöf  

Avdelningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Inrättande av idrotts- och 
kulturstipendium (KS 2016/412) 
Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion 
att kommunen ska inrätta ett idrotts- och kulturstipendium och att 
kultur och fritids ska få i uppdrag att ta fram kriterier för detta. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och att kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier, se på 
stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 217 
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2017-02-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 24 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram förslag till kriterier, se på stipen-
diets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut. 





 

Förslag till 
SVAR Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-02-07  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till svar på motion – inrättande av idrotts- 
och kulturstipendium 
Mikael Peterson (S) och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion att 
kommunen ska inrätta ett stipendium inom områdena kultur och idrott. Stipendiet 
ska delas ut en gång om året i samband med en större ceremoni och kultur- och 
fritidsenheten föreslås ta fram kriterier för stipendiet. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen om inrättande av 
idrotts- och kulturstipendium och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
kriterier. I uppdraget bör det även ingå att titta på stipendiets storlek och lämplig 
ceremoni då det ska delas ut.  
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef  Astrid Qvarnlöf  

Avdelningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Flaskvatten (KS 2016/484) 
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att  

- det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten 

- kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs 
emblem som alla kan köpa och använda om och om igen. I den 
fyller man på med kranvatten och dricker under dagen 

- delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika 
där det inte finns drickbart vatten. 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att  

- frågan om flaskvatten inte är ny. När tidigare motion besvara-
des rekommenderade kommunfullmäktige nämnder, styrelser 
och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och 
inte flaskvatten. Någon ny rekommendation föreslås inte 

- en vattenflaska med kommunens logotype redan finns i kom-
munens profilprogram  

- kommunen bör avstå från att höja priset på flaskan för att kun-
na skänka del av intäkterna till vattenprojekt då detta inte be-
döms ligga inom kommunallagens regler kring lokaliserings-
principen – kommunen får inte engagera sig i verksamheter 
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till 
andar än de egna invånarna 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunnar Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 14 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 25 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att  
- en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricks-

vatten och inte flaskvatten finns redan 
- en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i 

kommunens profilprogram 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för 
att kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika 

  





 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-02-09 KS 2016/484 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till svar på motion – Flaskvatten 
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att  

- det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten 

- kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs emblem som alla 
kan köpa och använda om och om igen. I den fyller man på med kranvatten 
och dricker under dagen 

- delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika där det inte 
finns drickbart vatten. 

 
Frågan om flaskvatten är inte ny. En motion lämnades in 2009 med förslag om 
förbud mot flaskvatten. I beredningen av den motionen konstaterades att vi i de 
allra flesta sammanhang bör vi använda oss av Kungsörs goda dricksvatten t.ex. 
vid personalsammankomster utbildningar, nämndsammanträden och 
sammanträden av olika slag i kommunhuset. I vissa sammanhang kan det dock 
vara praktiskt med flaskvatten, t.ex. inom äldreomsorgen. Motionen besvarades 
med en rekommendation till nämnder, styrelser och förvaltningar att använda 
Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten. 
 
Något annat ställningstagande i den delen föreslås inte. 
 
Förvaltningen bedömer att rekommendationen följs i organi-
sationen.  
 
I kommunens sortiment av profilprodukter och gåvor finns idag 
en vattenflaska. Den är tänkt att användas inom kommunen och 
vår verksamhet, men kan även säljas till privatpersoner vid 
direkta frågor. Internt kostar flaskan 30 kronor (inköpspris). För 
en privatperson som vill köpa tillkommer 25 procents moms. 
 
Att öka priset för att skicka del av intäkter till ett vattenprojekt i 
t.ex. Indien/Afrika bedömer förvaltningen inte ligga inom 
kommunallagens regler kring lokaliseringsprincipen. Principen 
innebär att en kommun inte får engagera sig i verksamheter 
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till 
andra än de egna invånarna.  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-02-09 KS 2016/484 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad 
med hänvisning till att  

- en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte 
flaskvatten finns redan 

- en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i kommunens 
profilprogram 

- kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för att kunna skänka 
en summa till t.ex. Indien/Afrika 
 

 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25 
Svar på motion – Flaskvatten (KS 2016/484) 
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att  

- det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten 

- kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs 
emblem som alla kan köpa och använda om och om igen. I den 
fyller man på med kranvatten och dricker under dagen 

- delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika 
där det inte finns drickbart vatten. 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att  

- frågan om flaskvatten inte är ny. När tidigare motion besvara-
des rekommenderade kommunfullmäktige nämnder, styrelser 
och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och 
inte flaskvatten. Någon ny rekommendation föreslås inte 

- en vattenflaska med kommunens logotype redan finns i kom-
munens profilprogram  

- kommunen bör avstå från att höja priset på flaskan för att kun-
na skänka del av intäkterna till vattenprojekt då detta inte be-
döms ligga inom kommunallagens regler kring lokaliserings-
principen – kommunen får inte engagera sig i verksamheter 
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till 
andar än de egna invånarna 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunnar Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 14 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-09 

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C) bifall till motionen. 
 
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-02-27  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att  
- en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricks-

vatten och inte flaskvatten finns redan 
- en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i 

kommunens profilprogram 
- kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för 

att kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-03-13   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, tekniska chefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Avstyckning och försälj-
ning av tomtmark (KS 2016/485) 
Mikael Peterson (S) föreslår i en motion att kommunen ska sälja 
tomter som kan främja hästnäringen i kommunen och pekar på att 
mark finns norr om ridanläggning Klämsbo som kan vara lämplig.  
 
Motionären föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB får i 
uppdrag att ta fram den detaljplan och gå ut med försäljning av 
tomter norr om Klämsbo. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och detaljplanegruppen ska få i uppdrag att återkomma med 
förslag till beslut gällande ny detaljplan för området. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Mikael Peterson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 15 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 26 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger detaljplanegruppen 

i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande ny detalj-
plan för området. 

 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av Regler och taxa för uthyrning 
av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör 
(KS 2017/50) 
Nuvarande regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid 
Oxgatan antogs av kommunfullmäktige 2006. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att Regler och taxa justeras 
enligt följande: 

- Punkt 1: ”Husvagnsuppställningen upplåts på anvisad plats för 
husvagnar, och husbilar och därmed jämförbara fordon som 
har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 8 meter.” 

- Punkt 4: ”Kostnaden för helår är 600 800 kronor.” 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Nu gällande Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser 
vid Oxgatan i Kungsör 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2017-02-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 27 

 
Beredningstext  Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att taxan ska höjas 

till 1 000 kronor från och med säsongen 2017/2018. 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige justerar Regler och taxa för uthyrning av hus-

vagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör i enlighet med Kungsörs 
KommunTeknik AB:s förslag, dock höjs taxan till 1 000 kronor 
från och med säsongen 2017/2018. 

 
 Reviderade regler och taxa redovisas som KS-handling nr x/2017. 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.1 
 
 
 

1 (1) 

Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oxgatan 
Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36 

Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4. 
 
 
1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar och husbilar med en 

största längd av 8 meter. 
 
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand för 

boende inom KAK och Kungsörs närområde. 
 
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista april.  
 
4. Kostnaden för helår är 600 kronor. 
 
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 50 kronor/månad fram till och med den 

30 april.  
 
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade. 
 
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen. 
 
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon. 
 
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen. 

Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga underhålls-
arbeten. 

 
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Tekniska chefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Köp av fastigheten Skillinge 2:289  
(KS 2017/51) 
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom 
detaljplanerat område avsett för industri och verksamhet.  
 
Kommunens företagare har påtalat vikten av byggklar industri-
mark vid många tillfällen och i fempunktsprogramet som ingicks 
med Företagarna har frågan lyfts som viktig förutsättning för att 
näringslivet ska kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske. 
 
Kommunen har möjlighet att köpa tillbaka den industrimark som 
2012 såldes till Terana ((Memfive Fastigheter AB). Fastigheten 
omfattar ca 55 387 kvadratmeter. Om marken köps ger det möjlig-
het att avstycka ett antal industritomter inom fastigheten.  Det är 
önskvärt att skapa byggklara industritomter med olika storlekar 
som kan möta efterfrågan.  

 
Kommunstyrelsen har gett plankommitténs projektansvarige – 
tekniska chefen – i uppdrag att  

- ta fram ett förslag till reviderad detaljplan för området så att 
infartsväg i området skapas. Planen ska, om möjligt, genom-
föras enligt modellen för standardförfarande  

- stycka av ett antal industritomter från fastigheten  
 

Kostnad för fastighetsbildning och revideringen av detaljplan 
fördelas proportionerligt på industritomterna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 28 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska köpa fastigheten 

Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000 
kr exkl. moms av Memfive Fastigheter AB. 
 
Köpet finansieras ur eget kapital. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-02-07 KS 2017/51 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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Köp av fastigheten Skillinge 2:289 
I kontakterna med kommunens företagare har vikten av byggklar industrimark 
påtalats vid många tillfällen. I fempunktsprogramet som ingicks med Företagarna 
nyligen har frågan även lyfts som viktig förutsättning för att näringslivet ska 
kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske.  
 
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom detaljplanerat 
område avsett för industri och verksamhet.  
 
2012 såldes ca 55 387 kvadratmeter industrimark till Terana (Memfive Fastig-
heter AB) för en kommande industrietablering. Denna etablering kom dock inte 
till stånd och Terana (Memfive Fastigheter AB) är nu villiga att sälja tillbaka 
industrimarken till kommunen.  
 
Ett inköp av denna fastighet ger möjlighet att avstycka ett antal industritomter 
inom fastigheten.  Exakt antal tomter beror på terrängen och framdragning av 
vägen i området. Det är önskvärt att skapa industritomter med olika storlekar som 
kan möta efterfrågan.  
 
Genom att skapa byggklara industritomter inom detaljplanerat område kan 
leveranstiden minskas med 52 veckor. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att köpa fastigheten 
Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000 kr exkl. moms 
av Memfive Fastigheter AB. 
 
Köpet finansieras ur eget kapital. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge plankommitténs projektansvarige – 
tekniska chefen – i uppdrag att  

- ta fram ett förslag till reviderad detaljplan för området så att infartsväg i 
området skapas. Planen ska, om möjligt, genomföras enligt modellen för 
standardförfarande  

- stycka av ett antal industritomter från fastigheten  
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Kostnad för fastighetsbildning och revideringen av detaljplan fördelas 
proportionerligt på industritomterna. 

 

 

 

Claes-Urban Boström  
Kommunchef  Raymond Jennersjö  

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-03-13   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av Arbetsordning för kommun-
fullmäktige och Arbetsordning för styrelse 
och nämnder med anledning av digitala 
kallelser (KS 2016/369) 
Den 12 december 2016 återremitterade kommunfullmäktige 
ärendet ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder 
med anledning av digitala kallelser” för att se om det gick att finna 
en lösning för dem som inte kan ladda ner handlingarna i hemmet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag som 
innebär att  

- kansliet under en övergångsperiod - resterande mandatperiod - 
tar ut papperskallelser och skickas till dem som inte har 
möjlighet att ta emot digitala handlingar i hemmet 

- från nästa mandatperiod bör samtliga handlingar distribueras 
digitalt 

 
Den som väljer att få sina handlingar i pappersform med posten 
ska lämna tillbaka sin läsplatta. Pappershandlingar kommer att tas 
ut först i samband med att digital kallelse går ut. Det innebär att 
papperskallelse inte kommer att vara ledamot/ersättare tillhanda 
inom angiven tid. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande ändringar i 
arbetsordningarna: 
a) Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsordning under 

avsnitt 4.3 Kallelse, Lokala bestämmelser: 
”- - - Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast 
fyra kalenderdagar före sammanträdesdagen vid digital 
försändelse och i de fall handlingarna skickas med post, postas 
dessa samma dag som den digitala försändelsen skickas.- - -” 
 

b) Kommunfullmäktiges arbetsordning under avsnitt 5.2 
Kungörelse och kallelse, Lokala bestämmelser: 
”- - - Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare senast 7 kalenderdagar före sammanträdesdagen vid 
digital försändelse och i de fall handlingarna skickas med post, 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-03-13   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

postas dessa samma dag som den digitala försändelsen 
skickas.- - -” 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-2-12, § 213 (Återremiss) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 29 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i pappers-

form för ledamöter och ersättare i nämnd, styrelsen och fullmäk-
tige under resten av innevarande mandatperiod. De som vill få ut 
handlingar i pappersform ska återlämna den läsplatta som erhål-
lits för att kunna få digitala handlingar. 

  
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under 
kvarvarande mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få 
kallelse med papperspost bort. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2017-02-13 KS 2016/369 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Återremitterat ärende för hur handlingar ska kunna 
förmedlas till de som inte kan ladda ner dem till sin 
läsplatta i hemmet 
Den 12 december 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Kungsör att återremit-
tera ärendet ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder med anled-
ning av digitala kallerser (KS 2016/369)”. 
 
Ärendet återremitterades för att se om det gick att finna en lösning för dem som 
inte kan ladda ner handlingarna i hemmet. 
 
Så som vi ser det så kan vi utifrån det digitala systemet, dra ut handlingar och 
skicka till den som inte kan ladda ner sina handlingar på ett bra sätt. Det ska 
sägas att handlingar kan laddas ner i samtliga fall där man kommer åt Wifi vilket 
kan göras i samtliga kommunala inrättningar och även på många andra ställen i 
vårt samhälle idag. Att se detta som en övergångsperiod där vi erbjuder 
möjligheten under kvarvarande tid under innevarande mandatperiod och därefter 
bör samtliga handlingar distribueras digitalt. 
 
Om man väljer att få sina handlingar med post så ska man lämna tillbaka sin 
läsplatta då den är avsedd för detta. 
 
Då handlingarna är klara och färdiga att skickas iväg digitalt (tidskravet ”fyra 
kalenderdagar före sammanträdet” för kommunstyrelsen och nämnderna och ”sju 
kalenderdagar föresammanträdet” för kommunfullmäktige) kommer även 
handlingarna att dras ut och skickas per post till de som inte tar emot digitalt. 
Detta kan medföra någon fördröjd dag.  
 
I de fall det sker extra utskick inför en nämnd/styrelsen, där snabbheten med 
digitala sändningar är oöverträffad, så kommer även då en fördröjning att ske till 
den som vill ha sändning per post. I något fall skulle det kunna innebära att inte 
ens handlingen hinner fram innan mötet. Detta måste ledamot vara införstådd 
med och acceptera då detta är en av de många fördelarna med digitala handlingar. 
Att vi kan vara mycket snabbare med utskick så att servicen gentemot ledamöter 
och ersättare blir mycket effektivare. 
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Vårt kansli ska inte behöva använda sig av det gamla systemet och det nya 
systemet utan alla får handlingar utifrån det nya systemet även om de allra flesta 
får det digitalt med alla dess fördelar och någon får det utdraget på papper med 
de nackdelar det för med sig.  
 
De ändringar som behöver ske i Kungsörs kommuns författningssamling 
gällande utskick av handlingar är följande: 
 
a) till kommunstyrelsen och nämnderna är under punkt 4.3 Kallelse, Lokala 

bestämmelser 
 

Där står idag: 
”Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen 
ska vara skriftlig (digitalt är också skriftligt) och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före 
sammanträdesdagen.” 
 
Det måste ändras till: 
”Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen 
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före 
sammanträdesdagen vid digital försändelse och i de fall handlingarna skickas 
med post, postas dessa samma dag som den digitala försändelsen skickas.” 

 
b) till kommunfullmäktige under punkten 5.2 Kungörelse och kallelse, Lokala 

bestämmelser 
 
Där står idag: 
”Ordföranden ansvarar för att kungörelse och kallelse utfärdas till samman-
trädena. Kungörelse och kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträde. 
--- 
Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7 
kalenderdagar före sammanträdesdagen. Undantagsvis får kallelse ske med 
kortare varsel.” 
 
Det måste ändras till: 
Ordföranden ansvarar för att kungörelse och kallelse utfärdas till samman-
trädena. Kungörelse och kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträde. 
--- 
Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7 
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kalenderdagar före sammanträdesdagen vid digital försändelse och i de fall 
handlingarna skickas med post, postas dessa samma dag som den digitala 
försändelsen skickas.  
 
Undantagsvis får kallelse ske med kortare varsel.” 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i pappersform för 
ledamöter och ersättare i nämnd, styrelsen och fullmäktige under resten av 
innevarande mandatperiod. De som vill få ut handlingar i pappersform ska 
återlämna den läsplatta som erhållits för att kunna få digitala handlingar.  
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under kvarvarande 
mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få kallelse med papperspost bort. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Bättre informationssäkerhet, infor-
mation till allmänheten vid katastrofer  
(KS 2017/87) 
Rune Broström (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska ha bättre informationssäkerhet. Förslagsställaren förslår att 
rutiner och ansvar från kommunens sida ska ses över då vi lever i 
en orolig tid med oroliga människor och kan behöva samlas och då 
genast veta vem som gör vad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Rune Broström 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Akten 
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§  
Motion – Ändra kommunens detaljplan så att 
byggnader upp till åtta våningar tillåts 
(KS 2017/89) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en 
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av 
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att 
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta 
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast 
krävs en hiss. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§  
Motion – En fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år (KS 2017/90) 
Maivor Norgren och Ewa Granudd, båda (M) föreslår i en motion 
att Kungsörs kommun ska införa en fri måltid per dag för alla 
pensionärer över t.ex. 80 år. Motionärerna pekar på att detta skulle 
stärka dessa pensionärer både fysiskt och psykiskt och ge dem 
sysselsättning, gemenskap och kanske lite motion. Erbjudandet 
skulle gälla en gratis måltid varje dag på t.ex. Misteln. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Maivor Norgren och Ewa Granudd 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-03-13   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Badsjö på Söders gärde  
(KS 2017/91) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expan-
derbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första 
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med 
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet 
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden. 
 
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö 
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Exempel på badsjö på Söders gärde. 
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§  
Interpellation – Kommunens jämställdhets-
arbete (KS 2017/86) 
Innan ny vägledande handlingsplan för jämställdhetsarbetet tas 
upp för beslut önskar Madelene Ericsson (C) en redovisning av 
genomfört arbete utifrån tidigare handlingsplan. Hon frågar 
kommunstyrelsens ordförande: 

- Hur har arbetet gått? 

- Vilka granskningar har gjorts? 

- Vilka åtgärder har vidtagits? 

- Vilka resurser har avsatts för arbetet? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Ericsson 
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§  
Interpellation – Feriepraktik (KS 2017/95) 
Madelene Ericsson (C) frågar socialnämndens ordförande: 

- Varför väljer socialnämnden att begränsa antalet 
feriepraktikplatser istället för att hitta en lösning som gör att 
fler kan erbjudas feriepraktik 2017? 

- Vad krävs för att samtliga ska erbjudas en plats? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Ericsson 
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§  
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Lars Granath (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lars Granaths skrivelse, inkommen 2017-02-23 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Lars Granath (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 14 mars 2017 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Birgit Ohlsson (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Birgit Ohlssons skrivelse, inkommen 2017-03-01 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Birgit Ohlsson (L) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 14 mars 2017 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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