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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.30-19.35. 

 

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

Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (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), Petter Westlund (C), Madelene 

Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 

Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas 

Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), Hendrik Mayer (L), Rebecca 

Burlind (L), Olof Lindberg (L), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Per 

Hammarström (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Jasminka Custovic (S), Barbro Jansson (S), Joel Pettersson (V) och Hannu Söderlund (KD). 

 

Ersättare  Anna-Karin Tornemo (V), Lina Ekdahl (MP), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius 

(C), Yvonne Ericsson (M), Staffan Norgren (M) och Kurt Karlsson (M). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Kerstin Åkesson och Maivor Norgren 

Ersättare för 
justerare Marie Norin Junttila och Gunnar Karlsson 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-10-11, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer        148-172 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  

 Gunilla A. Aurusell 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  
 Kerstin Åkesson   Maivor Norgren 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2016-10-10, §§ 148-172 

Datum när 
anslag sätts upp 2016-10-12  Datum när anslag  

tas ner 2016-11-03  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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Protokoll 2016-10-10 
 

148 Allmänhetens frågestund 

149 Information – digitala kallelser 

150 Medborgarförslag – Upprusta cykelbanan som går längs järnvägen till Torpa 

151 Medborgarförslag – Köp modul vid Ulvesund och nyttja som förlängning på 
omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrottsplats 

152 Svar på medborgarförslag – Förslag om hantering av medborgarförslag 

153 Svar på medborgarförslag – Standardhöjning av gång- och cykelväg 

154 Svar på medborgarförslag – Bättre belysning vid återvinningsstationen i Valskog 

155 Svar på medborgarförslag – Bygg om korsningen Malmbergavägen/Kungsgatan 

156 Svar på medborgarförslag – Tankstation med vätgas 

157 Svar på motion – Anslut Kungsör till Håll Sverige Rents kommunnätverk 

158 Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

159 Rättelse i ägardirektiv för Kungsörs Fastighets AB 

160 Reglemente för Kungsörs kommuns lokala brottsförebyggande råd 

161 Investering – Om- och tillbyggnad Södergården 

162 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 

163 Motion – Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 

164 Motion – Införande av utmaningsrätt 

165 Motion – Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag 

166 Motion – Närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning 

167 Motion – Upprustning av lekplats i kvarteret Agnet 

168 Interpellation – Kungsörs förtagsklimat 
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169 Interpellation – Jämställdhetsarbetet i Kungsör 

170 Fyllnadsval – ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

171 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

172 Avsägelse – ledamot i kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 148 
Allmänhetens frågestund (KS 2016/5) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 149 
Information – digitala kallelser 
Kanslichef Eva Kristina Andersson informerar om det uppdrag 
kommunstyrelsens förvaltning fått att se till att kallelser till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och de hel-
ägda bolagen från och med årsskiftet skickas ut elektroniskt.  
 
Arbetet pågår som bäst för att förbereda detta. Alla politiker kom-
mer att få en läsplatta, en s.k. Ipad, och en kommunal e-postadress. 
Kallelserna kommer att skickas ut med e-post och politikerna 
öppna dem där och spara ner dem till sin läsplatta. En stor infor-
mationsträff kommer att ordnas i slutet av november där vi pre-
senterar hur detta ska gå till.  
 
Förhoppningen är att allt är så klart att vi kan köra dubbelt under 
december månad – både papperskallelse och digital kallelse. 
Mer information och instruktioner kommer. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 150 
Medborgarförslag – Upprusta cykelbanan 
som går längs järnvägen till Torpa  
(KS 2016/331) 
Lasse Johansson föreslår i ett medborgarförslag att cykelbanan 
som går längs med järnvägen till Torpa ska rustas upp genom att  
- lägga ny asfaltsbeläggning 
- ordna med belysning och  
- snöröjning vintertid 
 
På så sätt menar förslagsställaren att det blir en trygg väg att cykla 
och gå på för Torpaborna 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Lasse Johansson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 151 
Medborgarförslag – Köp modul vid Ulvesund 
och nyttja som förlängning på omklädnings-
rum m.m. vid Björlidens idrottsplats 
(KS 2016/336) 
Per Haldin föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun 
ska kontrollera möjligheten att köpa en av modulerna som står vid 
Ulvesund och nyttja som en förlängning/tillbyggnad av de befint-
liga och otillräckliga omklädningsrum, kiosk och domarbås som 
idag finns vid Björlidens idrottsplats i Valskog. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Per Haldin 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Hans Lund, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 152 
Svar på medborgarförslag – Förslag om han-
tering av medborgarförslag (KS 2015/361) 
Hans Lund föreslår i ett medborgarförslag med förslag till 
hantering av medborgarförslag: 

- lyft fram ”lämna medborgarförslag” till kommunens hemsidas 
förstasida och lägg till under ”snabblänkar” 

- offentliggör alla inlämnade förslag tydligt på hemsidan för att 
öka intresset och så det framgår vad som är inlämnat 

- offentliggör inlämnade förslag som har godkänts och införts i 
praktiken 

 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att flera kommuner och offentliga organisatio-
ner arbetar med e-petitioner och andra verktyg för att synliggöra 
medborgarförslag. Förvaltningen är beredd att fortsätta undersöka 
olika möjligheter för att synliggöra medborgarförslag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Hans Lund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 158 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-09-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 167 med 

reservation 
 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att fortsätta undersöka olika möjligheter för att synliggöra medbor-
garförslag på hemsidan och återkomma med ett förslag under 
våren 2017. 

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Madelene Ericsson (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Hans Lund, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslutsförslag. 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Ordföranden redogör för tänkte voteringsordning, vilken god-

känns. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den 
som röstar för bifall till medborgarförslaget 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), Barbro Jansson (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), 
Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson 
(V), Joel Pettersson (V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson 
(MP), Hendrik Mayer (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg 
(L), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström 
(SD) och Gunilla A Aurusell (S). 

 
 Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Ericsson (C), 

AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans 
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M) och Hannu Söderlund (KD). 

 
 Omröstningen utfaller med 23 ja- och 13 nej-röster. Kommunfull-

mäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsför-
slag. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att fortsätta undersöka olika möjligheter för att synliggöra med-
borgarförslag på hemsidan och återkomma med ett förslag under 
våren 2017. 

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Rolf Ottosson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 153 
Svar på medborgarförslag – Standardhöjning 
av gång- och cykelväg (KS 2016/35) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att skyndsamma 
åtgärder vidtas för att i möjligaste mån minimiera risken för 
allvarliga halkolyckor på gång- och cykelvägen sträckan 
Rybacksvägen-Torsgatan. Problemen uppstår främst när vatten 
rinner ner från det intilliggande berget och vintertid bildar svallis. 
 
Förslagsställaren föreslår två alternativa förslag till åtgärder: ett 
öppet dike, vilket kräver sprängningsarbete, eller en omdragning 
av gångvägen ca 150 meter. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att båda 
alternativen som beskrivs i medborgarförslaget är kostsamma. 
KKTAB föreslår att de i första hand bör minimera olycksrisken 
genom utökad tillsyn och halkbekämpning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 33 
• Yttrande från KKTAB 2016-09-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 168 

 
Beslut  Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB ges i uppdrag att utöka tillsyn och 

halkbekämpning på gång- och cykelvägen sträckan Rybacksvägen-
Torsgatan. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Tobias Barkar, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 154 
Svar på medborgarförslag – Bättre belysning 
vid återvinningsstationen i Valskog  
(KS 2016/55) 
Tobias Barkar föreslår i ett medborgarförslag att belysningen vid 
återvinningsstationen i Valskog förbättras. Förslagsställaren tror 
att nedskräpningen skulle minska om belysningen var bättre. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB yttrat 
sig. Av det framgår att det är Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen (FTI) som ansvarar för insamlingen vid återvinningsstatio-
nen. Det är konsumenterna som indirekt betalar för detta genom 
sina inköp. FTI ansvarar också att återvinningsstationen hålls i ett 
städat skick. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att medborgarförslaget ska 
bifallas och en belysningspunkt anordnas strategiskt på platsen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Tobias Barkar 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 35 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2016-09-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 169 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Hans Carlsson 

(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att anordna en belys-

ningspunkt strategiskt vid återvinningsstationen i Valskog. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-10-10  10 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Åse Verner, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 155 
Svar på medborgarförslag – Bygg om kors-
ningen Malmbergavägen/Kungsgatan  
(KS 2016/57) 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att något görs åt kors-
ningen Malmbergavägen/Kungsgatan. Förslagsställaren föreslår 
avsmalningar/refuger som gör att trafikhastigheten dämpas.  
 
Vidare anser förslagsställaren att hastigheten borde sänkas ytter-
ligare hela Kungsgatan och att den inte skulle vara en genomfarts-
led för tyngre trafik. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
medborgarförslaget. Av det framgår bl.a. att 

- kommunen inte själv kan bestämma om korsningen eftersom 
Trafikverket är huvudman för Kungsgatan 

- samtal om åtgärder har pågått i många år utan att en lösning 
kommit till stånd 

- diskussioner pågår om olika lösningar där huvudspåret är att 
kommunen ska ta över vissa delar av Kungsgatan så kommu-
nen får rådighet över trafiksituationen genom staden fram till 
Malmbergavägens korsning 

- det finns möjligheten att korsningen kommer att bli åtgärdad 
som en del i en paketlösning eller så kommer vi att kunna 
bestämma själva efter övertagandet om vilka åtgärder som ska 
sättas in 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Åse Verner 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 170 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till förvaltningens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Annie Tesarz, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 156 
Svar på medborgarförslag – Tankstation med 
vätgas (KS 2016/208) 
Annie Tesarz föreslår i ett medborgarförslag att Kungsör ska ha en 
tankstation för vätgas för att ge möjlighet att köra bil på ett miljö-
vänligt sätt. Vidare föreslår hon att kommunen, eventuellt tillam-
mans med Arboga och Köpings kommuner, tar reda på hur till 
exempel Karlskoga löst finanseringen av deras tankstation. Kan 
den lösas av kommuner och näringsliv i kombination med EU-
bidrag? 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås. Av förvaltningens skrivelse framgår vidare bl.a. att: 

- det är positivt att förslagsställaren efterfrågar ett fossilfritt 
alternativ till bensin och diesel 

- förvaltningen anser att kommunen inte ska vara drifthållare 
eller ägare till en tankstation för vätgas 

- kommunen kommer att ställa sig positiv och medverkan till 
samordning med våra grannkommuner och även hjälp till med 
att titta på den möjlig EU-finansiering som finns att få om det 
finns en entreprenör som är beredd att göra det stora jobb som 
krävs 

- ett så stort projekt bör ligga i anslutning till en större stad 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Annie Tesarz 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 89 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 171 

 
Beslut  Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att kommunen 

ska ha en tankstation med vätgas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson, Eleonor Westlund, 
miljöstrategen, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 157 
Svar på motion – Anslut Kungsör till Håll 
Sverige Rents kommunnätverk (KS 2016/217) 
Madelene Ericsson (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C) och Eleonor Westlund (C) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ansöka om 
medlemskap och gå med i Håll Sverige Rents kommunnätverk.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas. 
Motionens förslag ligger i linje med kommunens mål om ett 
hållbart samhälle, en utveckling av centrummiljön och att 
kommunen befolkning ska öka.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 103 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 172 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Petter Westlund 

(C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 Kommunen ansöker om medlemskap och går med i Håll Sverige 

Rents kommunnätverk till en kostnad av 5 000 kr/år. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten samt till följande inklusive KS-handling: Barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungörs 
Fastighets AB, beredskapssamordnaren, 
säkerhetssamordnaren  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 158 
Handlingsprogram för arbete med skydd mot 
olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor 
(KS 2016/118) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är varje kommun 
skyldig att ta fram et kommunalt handlingsprogram där man redo-
visar kommunens ambitionsnivå för säkerhetsarbetet. Handlings-
programmet ska antas för varje mandatperiod och utgöra ett levan-
de politiskt dokument. 
 
Säkerhetssamordnaren har, i samarbete med representanter från 
förvaltningarna, bolagen och räddningstjänsten, tagit fram ett 
förslag till handlingsprogram. Samråd har skett med myndigheter 
och programmet har varit ute på remiss till nämnder, bolag, 
räddningstjänst och länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-02 
inklusive förslag till handlingsprogram 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 173 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor 2016-2018. 
 
 Antaget program redovisas som KS-handling nr 24/2016. 
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KKAB (inkl. KS-handling), KFAB (inkl. KS-handling), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 159 
Rättelse i ägardirektiv för Kungsörs Fastig-
hets AB (KS 2015/422) 
När kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv för kommunens 
bolag i samband med att Kungsörs Vatten AB bildades föll 
avkastningskravet bort för Kungsörs Fastighets AB. Detta bör 
korrigeras. 
 
Nya ägardirektiv för 2017 kommer att arbetas fram och för beslut 
under vintern. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-07-12 
med förslag på rättad version av ägardirektiven 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 174 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar de nu rättade ägardirektiven för 

Kungsörs Fastighets AB. 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr 25/2016. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Deltagare i rådet, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 160 
Reglemente för Kungsörs kommuns lokala 
brottsförebyggande råd (KS 2016/345) 
När det lokala brottsförebyggande rådet inrättades togs aldrig 
något reglemente fram.  
 
Reglementen är kommunfullmäktiges verktyg för att fördela bl.a. 
ansvar och uppgifter mellan de olika nämnderna/styrelsen men 
också till kommunen olika råd.  
 
Ett förslag till reglemente har nu tagits fram med syfte, mål, 
sammasättning och arbetsformer för rådet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till reglemente för Kungsörs kommuns brottsföre-
byggande råd 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 175 med 
reservation 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Reglemente för Kungsörs kommuns 

brottsförebyggande råd, dock med den förändringen att även 
oppositionsrådet ska ingå i rådet med en personlig ersättare. 

 
 Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr 26/2016. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, ekonomen för 
kommunstyrelsen, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 161 
Investering – Om- och tillbyggnad Söder-
gården (KS 2015/247) 
Projektering av tillbyggnad av Södergården är nu klar och anbud 
ska antas för totalentreprenaden. Tillbyggnaden gäller 20 lägen-
heter i anslutning till Södergården. När den är klar kan nästa del 
påbörjas – ombyggnad av nuvarande Södergården. 
 
När kommunfullmäktige gav projekteringsuppdraget för tillbygg-
nadsprojektet noterades att kommunfullmäktige ska ge klartecken 
till att påbörja investeringen när upphandlingen var klar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 24 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 186 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Pelle Strengbom 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja tillbyggnaden 

av Södergården och beviljar investeringen ”Om- och tillbyggand 
av Södergården”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 55 
miljoner kronor ur kommunens investeringsbudget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 162 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2017 (KS 2016/300) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2017. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den 
fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 176 

 
Beslut  Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2017 till: 
 16 januari,  
 13 februari,  
 13 mars,  
 10 april,  
 8 maj,  
 12 juni,  
 11 september,  
 9 oktober,  
 13 november och  
 4 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 163 
Motion – Stoppa artiklar som innehåller 
mikroplaster (KS 2016/338) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun  
- snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar 

som innehåller mikroplaster 
- på olika sätt ska medverka till ökad information till allmän-

heten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster 
 
Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är 
duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och 
olika rengöringsmedel. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 164 
Motion – Införande av utmaningsrätt  
(KS 2016/343) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge ett uppdrag att undersöka möjligheterna till att införa 
utmaningsrätt i Kungsör. 
 
Syftet med utmaningsrätten är att  
- pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl 

kostnads- som kvalitetsmässigt.  
- initiera att en verksamhet ska upphandlas 
- delar av en verksamhet eller hopslagning av verksamheter kan 

drivas på ett annat sätt 
 
Genom utmaningsrätt menar motionären att anställda och företag 
kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra 
kommunal verksamhet på.  
 
Om en verksamhet utmanas måste kommunen utreda möjligheter-
na att införa en alternativ driftform för den utmanade verksamhe-
ten men först kontrollera om det är tillåtet att upphandla verksam-
heten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 165 
Motion – Uppföljning av genomförande av 
motioner och medborgarförslag  
(KS 2016/362) 
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att en uppföljningsrutin sna-
rast upprättas så att alla motioner som beslutats positivt i kommun-
fullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige 
av hur de har genomförts. Denna återrapportering ska ske samlat 
minst en gång om året och innehålla alla motioner som beviljats av 
kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullt genomförda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ari Jaanus 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 166 
Motion – Närvaro- och yttranderätt för 
motionärer vid beredning (KS 2016/363) 
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att närvaro- och yttranderätt 
ska garanteras minst en motionär vid beredning av en motion i 
kommunens nämnder och styrelser under tiden ärendet bereds. 
Vidare föreslås att samma ersättningar och arvode ska betalas för 
motionären som för förtroendevald i nämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ari Jaanus 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-10-10  22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 167 
Motion – Upprustning av lekplats i kvarteret 
Agnet (KS 2016/364) 
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att den lekplats som idag 
finns i kvarteret Agnet ska rustas upp och iordningsställas eller att 
en helt ny lekplats anläggs på den sida av befintlig häck som 
bollplanen är belägen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ari Jaanus 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 168 
Interpellation – Kungsörs förtagsklimat  
(KS 2016/212) 
Carina Sjölund (M), frågar kommunstyrelsens ordförande, med 
anledning av att Kungsör hamnar på plats 286 av landets 290 
kommuner i Svenskt Näringslivs rakning av företagsklimatet: 

- Vad beror det på att företagare uppfattar att attityderna till 
företagande är dåligt i Kungsör? 

- Hur kommer det sig att politikerna här i kommunen anser sig 
själva ha en bra attityd till företagande, när företagarna själva 
upplever att kommunens politiker har en dålig attityd till före-
tagande? Hur kommer det sig att verklighetsuppfattningen 
skiljer sig så markant åt? Vilken uppfattning anser du stämma 
bäst överens med verkligheten? 

- Vad finns för plan och strategi för att komma tillrätta med och 
göra en förändring av attityderna till företagande som blir tyd-
lig för företagarna i Kungsör? 

- Hur följs attityderna till företagande upp? 

- Varför har det inte tagits i med hårdhandskarna tidigare an-
gående att förbättra företagsklimatet i Kungsör?  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar med bl.a. 

följande: 

- Det är tydligt att vi inte lyckats med kommunikationen gent-
emot våra företagare. Företagares syn på kommunen som orga-
nisation och synen på oss som politiker, är oftast densamma. 
Att politiken är positiv till företagande och entreprenörskap är 
givet. Det tror jag att de flesta företagare också anser. 

- Det som däremot måste förbättras, är på det sätt som såväl 
företagare som allmänhet bemöts i vardagen. Vi måste vara 
korrekta och få till stånd kortare ledtider för upparbetade 
kontakter, snabbare svarstider samt kortare och effektivare 
handläggningstider. Vår servicenivå måste höjas på alla 
fronter. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- Jag svarade på en interpellation under senaste sammanträdet 
och inget har förändrats under den senaste månaden. Enkäten 
som interpellanten hänvisar till utfördes innan sommaren, 
varför ambitionen i mitt senaste svar kvarstår. 

- Det som gäller framöver är: nystart för frukostmöten, gemen-
samt tio-punktsprogram med Företagarna, företagsbesök, kon-
taktpolitiker för näringslivet, intern genomlysning av kommun-
koncernens serviceförmåga, ökad information via hemsidan, 
detaljplanearbete för nya industritomter och bredbandsutbygg-
nad (förutsätter tillräckligt många intressenter). 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 169 
Interpellation – Jämställdhetsarbetet i 
Kungsör (KS 2016/342) 
Carina Sjölund (M), frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Har Kungsörs kommun en sammahållen styrkedja i jämställd-
hetsfrågor? 

- Om ja; hur ser den ut? 

- Om inte; på vilka nivåer saknas det jämställdhetsmål och 
varför? 

- På vilka nivåer sker uppföljning och hur? 

- Hur tycker du att jämställdhetsarbetet fortskrider i Kungsör? 
Ser du några områden som är eftersatta och där jämställdhets-
arbetet bör påskyndas ytterligare? Och i så fall hur kommer 
detta att ske? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svarar med bl.a. 

följande: 

- Kungsörs kommun har en jämställdhetsplan som håller på att 
revideras. Den gäller för alla verksamheter och nivåer. I den 
nya planen bör bl.a. avsnitt om lönekartläggning samt sexuell 
läggning, etnisk och religiös tillhörighet göras om (den första 
eftersom ”marknaden” har ändrats radikalt och vissa av våra 
yrken har blivit bristyrken),  

- Kungsörs KommunTeknik AB arbetar just nu med att ta fram 
en egen plan för jämställdhet. 

- Jämställdhetsarbetet kommer att tas upp i den interna ledar-
skapsutbildningen. Vikten av att samtliga enheter arbetar aktivt 
med frågorna även fortsättningsvis kommer att belysa. 

- Arbetet med att skapa heltidstjänster pågår och är en ambition 
som ska råda framgent. Detta är en viktig fråga i de yrken som 
är kvinnodominerade och där deltider förekommer i större ut-
sträckning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- För att underlätta rekrytering ska vårt ambassadörskap stärkas 
och vi ska arbeta hårdare med yrkesvalslärare, gymnasieutbild-
ning och högskola/akademi. 

- CEMR-deklarationen tar fasta på att vi även har ett ansvar för 
våra medborgares jämställdhet inom en rad olika områden. Vi 
har slagit fast att samtliga nämnder/styrelser samt bolag varje 
år i sin årsredovisning ska avhandla dessa. En framgångsrik 
metod är redovisning med genusperspektiv. Det är upp till 
varje instans att själv svara för vilka frågor som ska belysas för 
varje år. En självklarhet är att olika frågor belyses år från år. 
Om det visar sig finnas oskäliga differenser i utvärderingen ska 
givetvis åtgärder genomföras för att normalisera förhållandet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 170 
Fyllnadsval – ersättare i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (KS 2014/360) 
Kommunfullmäktige beslutade i september att entlediga Siewert 
Carlsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund.  
 
Återstår att välja ny ersättare. 

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 145 
 

Beslut Kommunfullmäktige utser Petter Westlund (C), Bygränd 8 B, 736 
36 Kungsör, till ny ersättare i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund från och med den 11 oktober 2016 och resten 
av mandatperioden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 171 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Robert Brunnberg (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Robert Brunnbergs skrivelse 2016-09-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Robert Brunnberg (S) från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige från och med den 11 oktober 2016 och 

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

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 172 
Avsägelse – ledamot i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Kristin Fernerud (S) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kristin Ferneruds skrivelse, daterad 2016-10-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Kristin Fernerud (S) från uppdraget som ledmaot i 
kommunfullmäktige från och med den 11 oktober 2016 och 

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