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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 16 januari 2017, klockan 18.30-20.10. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 

Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 

Persson (S), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno 

Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP), 

Madelene Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Stellan Lund (M), 

Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa 

Granudd (M), Eva-Carin Sandbom (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD) och Rune 

Broström (SD) 
Tjänstgörande  
ersättare Jasminka Custovic (S), Barbro Jansson (S), Joel Pettersson (V), Mats Qvisth (C), Margareta 

Barkselius (C), Yvonne Ericsson (M), Ulla Eriksson Berg (L) 

 

Ersättare  Gunilla Lindström (S), Elisabeth Laestander (S), Anna-Karin Tornemo (V), Ingemar Hielte 

(MP) Monica Wastelius (C), Staffan Norgren (M), Kurt Karlsson (M) och Uno Gripenbert 

(KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson, revisor Lars Wigström § 4, revisor Ingrid Dorsander 

Andersson § 5 och VD för Kungsörs KommunTeknik AB Stig Tördahl § 6. 
 

Utses att justera Peter Åkesson och Niklas Magnusson 

Ersättare för 
justerare Eva-Carin Sandbom och Ewa Granudd 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-01-17, klockan 16.00 

Underskrifter: 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer        1-17 
 Eva Kristina Andersson  
 

 
Ordförande  
 

 ....................................................................................  

 Gunilla A. Aurusell   

 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  

 Peter Åkesson   Niklas Magnusson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2017-01-16, §§ 1-17 

Datum när 
anslag sätts upp 2017-01-18 Datum när anslag  

tas ner 2017-02-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
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  Tdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-01-16 
 

1 Utdelning av 2016 års miljöpris 

2 Allmänhetens frågestund 

3 Meddelande – ny sammanräkning 

4 Meddelande – Revisionsrapport granskning av intern kontroll i 
lönehanteringsprocessen 

5 Meddelande – Kompletterande frågor från revisionen i tidigare gjorda gransk-
ningar 

6 Rapport – kommunfullmäktiges beslutade uppdrag 2016 

7 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

8 Svar på medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar 

9 Svar på medborgarförslag – Stenvalvsbron vid Dammen 

10 Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på södra sidan av Kungsgatan fram till 
väg mot Västra Ekeby 

11 Grönstrukturplan för Kungsörs kommun 

12 Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen 

13 Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 

14 Motion – Flaskvatten 

15 Motion – Avstyckning och försäljning av tomtmark 

16 Fyllnadsval – ledamot i Kungsörs Kommunföretag AB 

17 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Utdelning av 2016 års miljöpris (KS 2016/198) 
Kungsörs miljöpris delas ut vart annat år.  
 
Ett pris tilldelas företag, organisation eller privatperson som under 
senaste tiden gjort insatser som har positiv inverkan på vår miljö. 
Det andra priset tilldelas någon, enskild eller grupp, i den kommu-
nala verksamheten som har bidragit till en positiv inverkan på 
miljöområdet. 
 
2016 års pris tilldelas: 
- Externt pris – Helena Gustavsson, lantbrukare och egen 

företagare, Hovsjö gård 
- Internt pris – Kostverksamheten och kostchefen Filipe Rivera 
 
Prisen delas ut av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael 
Peterson (S), kommunfullmäktiges ordförande Gunilla A Aurusell 
och miljöstrategen Therés Andersson. Pristagarna uppmärksam-
mas med blommor och varsin tavla. 
 
Pristagarna Helena Gustavsson och Ulrika Karlsson från måltids-
enheten tackar för uppvaktningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Maud Tillberg, Hans Lundgren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att det vid dagens möte kommit in två 
frågor: 
 
a) Maud Tillberg frågar hur kommunfullmäktige ställer sig till 

Vattenfalls rekommendationer kring dragning av ny kraftled-
ning på 130 kV mellan Himmeta, Arboga och Kungsör. 
Vattenfall vill anlägga luftburen ledning och har tagit fram 
alternativa sträckningar för en förstärkande ledning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar att 
kommunstyrelsens presidium diskuterat frågan tidigare idag 
och ett yttrande kommer att skickas in. I det förespråkas bl.a. 
att ny ledning så långt möjligt ska grävas ner, att transforma-
torstationens placering bör ses på med hjälp av en landsskaps-
arkitekt. 
 

b) Hans Lundgren frågar, med tanke på att den nya bron vid 
Dammen snart är klar, hur kommunen kommer att agera för 
att begränsa tung trafik genom centrum. Den nya bron 
kommer att vara klassad för BK1-belastning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar att 
det gäller att hitta bästa gemensamma lösning. Kommunen 
kommer att arbeta för att vi ska undvika att få in 24 meter 
långa fordon söderifrån, om möjligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 3 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 21 december 2016 gjort nya sammanräk-
ningar efter  

- Hannu Söderlund (KD). Ny ersättare för Kristdemokraterna är 
Lars Gustavsson från och med den 21 december 2016 till och 
med den 14 oktober 2018.   

- Anders Sandbom (L). Ny ledamot för Liberalerna är Ulla 
Eriksson Berg från och med den 21 december 2016 till och 
med den 14 oktober 2018. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 4 
Meddelande – Revisionsrapport granskning 
av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
(KS 2016/491) 
Kungsörs revisorer har granskat om den interna kontrollen i 
lönehanteringsprocessen är tillfredsställande. Granskningen har 
gjorts i samverkan med revisorerna i Arboga och Köpings 
kommuner samt Västra Mälardalens kommunalförbund. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse 2016-12-14 jämte Granskningsrapport  

 
KF överläggning Under kommunfullmäktigs överläggning informerar revisor Lars 

Wigström om den gjorda granskningen.  
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-01-16  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 5 
Meddelande – Kompletterande frågor från 
revisionen i tidigare gjorda granskningar  
(KS 2016/371) 
Revisorerna har ställt kompletterande frågor till kommunstyrelsen 
efter styrelsens svar på tre revisionsrapporter. Frågorna hänförs till 
följande tre granskningar: 
- Granskning av årsredovisning 2015 
- Granskning av målstyrning 
- Förstudie styrning av kommunens personal- och 

arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på personalförsörjning 
 
Utöver det ställs frågor kring hur kommunen arbetar med närings-
livsfrågor och om sammanhållen kontroll finns på vilka projekt 
som pågår i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen svarade på revisionens frågor vid sammanträdet 
den 19 december 2016. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2016-10-07 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktigs överläggning informerar revisor Ingrid 

Dorsander Andersson om kompletterande frågor och kommunsty-
relsens svar på dessa. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 6 
Rapport – kommunfullmäktiges beslutade 
uppdrag 2016 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har förvaltningar, 
bolag och förbund lämnat en lägesrapport kring de uppdrag 
fullmäktige gett under perioden 1 januari – 31 oktober 2016. 
 
Redovisningen har sammanställts och redovisas skriftligt som 
lägesbeskrivning. Efter det att lägesbeskrivningen sammanställts 
har Västra Mälardalens Kommunalförbund lämnat sin rapport. De 
har ej påbörjat sitt uppdrag, men det finns med som ett område/ 
fråga inom ramen för arbetet med ”Fördjupad samverkan”. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av förvaltningars, bolags och förbunds 
rapport kring givna uppdrag  

 
Beslut   Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 7 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2016/36) 
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 sju ej verkställda 
beslut, fyra verkställda och ett avslutat beslut att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg under sista kvartalet 2016. De ej 
verkställda är: 
- Två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Kammarrätten har beslutat att 
insatserna ska verkställas. I dagsläget finns kontaktfamilj. 
Process med genomförandeplan pågår.   

- Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. Besluts-
datum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12. Två av perso-
nerna har erbjudit satellitlägenheter men tackat nej. Alla tre 
önska bo på samma Serviceboendeboende LSS. 

- Ett beslut gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum 2016-
07-27. 

- Ett beslut servicebostad enligt SoL för en kvinna. Beslutsda-
tum 2016-07-27. Här har inte plats funnits att erbjuda. 

Beslutsfattare i samtliga fall är individ- och familjeomsorgen. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2016-12-28 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-01-16  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Förslagsställaren, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 8 
Svar på medborgarförslag – Centrumutred-
ningen, förslag till förbättringar  
(KS 2016/236) 
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Drottninggatan 
ska delas upp i en övre del för kommersiell verksamhet och en 
nedre för ett socialkulturellt samhällsliv. Vidare föreslås ett nytt 
nedre torg i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan dit busster-
minalen kan flyttas.   

Förslagsställaren föreslår att en erfaren arkitekt anställs eller kont-
rakteras på projektbasis för att en förändring av centrum ska 
lyckas. 

Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att arbetet med centrumutveckling pågår:  

- etapp 1 (Drottninggatans nedre del, torget vid Coop och torget 
i Valskog) ska vara klar under år 2018 och förslaget 
presenteras för allmänheten under första delen av 2017 

- övriga etapper för att utveckla centrum är ännu inte beslutade 

- förslag, tanker och idéer som presenterats i medborgarförslaget 
kommer att användas tillsammans med övriga synpunkter från 
allmänheten i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum 
Kungsör. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Bengt Lindström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 118 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande 2016-10-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 217 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 196 (Bord-

läggning) 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning presenterar Bengt 

Lindström sina förslag ytterligare. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Förslagsställaren, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktige konstaterar att de förslag, tankar och idéer 
som presenterats i medborgarförslaget kommer att användas till-
sammans med övriga synpunkter i det fortsatta arbetet med att 
utveckla Kungsörs centrum. 

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Förslagsställaren, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 9 
Svar på medborgarförslag – Stenvalvsbron 
vid Dammen (KS 2016/254) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att stenvalvsbron vid 
Dammen och området runt den rustas upp.  
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att de föreslår att förslaget ska 
tillstyrkas. En besiktning ska genomföras och en underhållsplan 
utarbetas. Omedelbara åtgärder som konstaterats vid okulärbesikt-
ning är: 
- körbanan och räcken bör åtgärdas 
- växtlighet som tränger in i brokonstruktionen rensas ut 
- vildvuxen växtlighet kring bron röjs och gallras 
 
Åtgärder genomförs när Trafikverket är avetablerade från platsen. 
Bolaget förslår även att bron bör belysas för att visa den vackra 
konstruktionen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 119 
• Kungsörs Kommunteknik ABs yttrande 2016-12-05 
• Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-19, § 255 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB i uppdrag att planera för och genomföra upp-
rustning av stenvalvsbron vid Dammen och området runt den. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 10 
Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på 
södra sidan av Kungsgatan fram till väg mot 
Västra Ekeby (KS 2015/442) 
Ewa Granudd (M), föreslår i en motion att gång/cykelvägen på 
södra sidan av Kungsgatan ska förlängas fram till vägen mot Väst-
ra Ekeby. På så sätt ökar säkerheten och människor kan promenera 
och cykla lugnt och tryggt. Idag nyttjar många vägkanten och vä-
gen är ganska hårt trafikerad. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för bredning.  
 
Som ett led i bredningen har Kungsörs KommunTeknik AB yttrat 
sig. De skriver bl.a. att 

- det skulle vara en naturlig förlängning av gång- och cykelväg-
nätet. Ett säkert gång- och cykelvägnät gynnar möjligheten att 
knyta ihop Ekebyholm med Kungsörs centralare delar för 
oskyddade trafikanter 

- bolaget kommer att ta kontakt med Trafikverket som är väg-
hållare för detta vägavsnitt för att ta upp frågan och med mark-
ägare om att en liten del avmarken kan behöva tas i anspråk för 
byggande av gång- och cykelväg  

 
Kommunstyrelsen beslutade dock återremitterade ärendet till 
Kungsörs KommunTeknik AB för diskussioner med Trafikverk 
och markägare innan ställningstagande till motionen kan tas. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB ser mycket positivt motionen och 
föreslår att den ska tillstyrkas. Kontakt har tagits med markägare 
om att en liten bita av marken kan behöva ianspråktas för byggan-
de av gång- och cykelväg. Markägarna är i detta läge positiva till 
att kommunen kan köpa mark för att anlägga gång- och cykelväg. 
 
Den tänkta gång- och cykelvägen är 250 meter lång. Anläggnings-
kostnaden beräknas kosta ca 525 000 kronor. Ska den belysas 
tillkommer ca 250 000 kronor. 
 
Trafikverket som är väghållare för detta vägavsnitt kommer att 
informeras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Ewa Graudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 197 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-04-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25 § 64 (Återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-12-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 256 
 

Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att förlänga gång- och 

cykelvägen på södra sidan av Kungsgatan fram till vägen mot 
Västra Ekeby, dock utan belysning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunekologen, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 11 
Grönstrukturplan för Kungsörs kommun  
(KS 2016/417) 
Ett förslag till Grönstrukturplan har tagits fram. I planen kartläggs 
och beskrivs den befintliga grönstrukturen i tätorten. Den inne-
håller också förslag på åtgärder som kan utveckla grönstrukturen 
ekologiskt, socialt, samhällsekonomiskt och kulturellt.  
 
Grönstrukturplanen kan användas som ett verktyg i planeringen för 
en hållbar stadsutveckling. Planen tryggar även att det för kom-
mande generationer finns tillgång till värdefulla natur- och rekrea-
tionsområden i tätorten. 
 
Planen har fokus på de tätortsnära gröna ytorna och kompletterar 
kommunens friluftsplan. De tätortsnära gröna ytorna som ligger 
närmast invånarnas bostäder blir ofta de områden som används 
mest i vardagen och har därmed höga sociala, ekologiska och 
kulturella värden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Grönstrukturplan för Kungsörs kommun 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 258 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 

Ericsson (C), Stellan Lund (M) och Mikael Peterson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Grönstrukturplan för 

Kungsörs kommun – en kartläggning och plan för utveckling av 
tätortsnära gröna ytor”.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att årligen åter-
rapportera hur arbetet med beskrivna åtgärder fortskrider. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 1/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs Fastighets AB, 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 12 
Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen  
(KS 2016/444) 
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i januari 
2016 och kompletterades sedan i april och oktober.  
 
Ett förslag till direktiv 2017 har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ägardirektiv för år 2016 - KS-handling nr 25/2016 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-29 

jämte förslag till ägardirektiv  
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 259 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunsstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2017 i bolagskon-

cernen i enlighet med förslaget. 
 
 Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr 2/2017. 
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§ 13 
Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 
(KS 2011/28) 
Kommunfullmäktige beslutar beslutade den 9 juni 2014 att det 
fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i 
Kungsör skulle genomföras så att: 
- Hagaskolan och Västerskolan blir förskoleklass – årskurs 3-

skolor (F-3 skolor) med vardera två förskoleavdelningar och 
- den nya skolan centralt blir en ny årskurs 4-6 och 7-9 skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att detta ändras så Haga-
skolan och Västerskolan blir rena F-3 skolor och att inriktningen 
för förskolan istället ska vara att nuvarande Västergårdarnas och 
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Till grund för nämndens beslut ligger bl.a. förvaltningens rekom-
mendation att förskoleenheterna inte ska vara för små - inte färre 
än fyra avdelningar per förskola. Det innebär att alternativet med 
tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive Väster-
skolan inte rekommenderas.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 80  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16, § 63 

jämte tjänsteskrivelse med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 260 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från den 9 juni 2014, § 80 

så att det fortsätta planeringsarbetet för F-3 skolornas och för-
skolans organisation istället ska vara: 

• Hagaskolan och Västerskolan ska vara F-3 skolor utan för-
skoleavdelningar 

• Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergår-
darnas och Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat 
alternativ 
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Barn- och utbildningsnämnden, akten 
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KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
- återremiss från Madelene Ericsson (C) och Stellan Lund (M) 

då förslaget inte betraktas som färdigberett. 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare, dvs. återremitteras 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 
återremiss röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Mikael 
Petersson (S), Jasminka Custovic (S), Per Strengbom (S), Dan 
Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson, (S), Barbro Jansson (S), 
Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Pettersson (V), Kerstin Åkesson 
(MP), Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Ulla Eriksson 
Berg (L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A Aurusell (S) 
 
Nej röstar: Mats Qvisth (C), Madelene Ericsson (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Margareta Barkselius (C), 
Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), 
Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Jenny Andersson (KD) och Rune Broström 
(SD).  
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 14 nejröster. Med stöd av 
kommunallagens regler om minoritetsåterremiss har fullmäktige 
beslutat återremittera ärendet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet då det inte betraktas 

som färdigberett. 
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§ 14 
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. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunnar Karlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 15 
Motion – Avstyckning och försäljning av 
tomtmark (KS 2016/485) 
Mikael Peterson (S) föreslår i en motion 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. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Mikael Peterson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-01-16  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, Kungsörs Kommunföretag AB, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 16 
Fyllnadsval – ledamot i Kungsörs Kommun-
företag AB (KS 2014/353) 
Kommunfullmäktige entledigade Hendrik Mayer (L) från uppdra-
get som ledamot i Kungsörs Kommunföretag AB vid sammanträde 
den 12 december 2016. 
 
Återstår att utse ny ledamot. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09 
• Kommunfullmäktige protokoll 2016-12-12, § 224 
 

Beslut Kommunfullmäktige utser Reijo Peräläinen (L), Svärmaregatan 6, 
736 35 Kungsör, som ledamot i Kungsörs Kommunföretag AB från 
och med den 17 januari 2017 till bolagsstämma 2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 17 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse, inkommen 2017-01-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som ersätta-
re i kommunfullmäktige från och med den 17 januari 2017 och 

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