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181 Medborgarförslag – Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga
tätområden/bostads-områden
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193 Delårsrapport 2020-08-31 – Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
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198 Taxor 2021 – Kungsörs kommun
199 Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021
200 Taxa 2021 – Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR)
201 Upphörande och ombildning av styrgrupper och befintliga politiskt beslutade
organ i Kungsör 2020-09-14
202 Motion – Översyn av den politiska organisationen med facknämnder
203 Motion – Inför möjligheten att väcka en diskussionsfråga
204 Val av ledamot, ersättare och revisor till Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund
205 Hälsningsord

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 178
Utdelning av 2020 års miljöpris (KS 2020/226)
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 kommunala verksamheten som har bidragit till en positiv inverkan på
miljöområdet.
2020 års pris tilldelas:
-

Externt pris – Ljungs Goa med motiveringen – ”Mitt i Västra
Mälardalen finns Ljungs Goa, chokladtillverkaren och gårdsbutiken som verkligen letar efter närodlade, och lokalproducerade produkter att sälja i sin gårdsbutik. Kött, kaffe, glass,
konst, grönsaker och grillkol. Allt från lokala producenter,
hållbart och långsiktigt genom att minska transporter.”

-

Internt pris – Förskolorna Kungsladugården, Skogsudden,
Björkliden och Solbacken med motiveringen – ”Förskolorna
har blivit Grön Flagg-certifierade. Undersök, skapa, lek och
lär! Med Grön Flagg blir förskolornas arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet. Grön Flagg
bygger på att ta tillvara barnens nyfikenhet och göra dem
delaktiga i miljöarbetet tidigt i livet. Genom ett strukturerat
arbetssätt och med barnens rätt till inflytande lägger förskolorna grunden till ett livslångt förhållningssätt till miljöfrågorna.”

Prisen delas ut av kommunstyrelsen ordförande Mikael Peterson
(S) och miljöstrateg Therés Andersson. Blommor, diplom och
tavla lämnas till externa pristagaren och tas emot av Caroline
Ljung. Diplom, tavlor och barnböcker lämnas till interna pristagarna och tas emot av Cecilia Larsson, Annicka Gellertedt och
Karin Ryding.
Pristagarna tackar för uppvaktningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 179
Medborgarförslag – Året runt öppen tömningsstation för fasta tankar (KS 2020/410)
Susanna Widstrand föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas
en året runt öppen tömningsstation av fasta tankar med grå och
svartvatten i närheten av OKQ8 macken. Tömningsstationen skulle
kunna användas av såväl husbilar som bussar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Susanna Widstrand

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 180
Medborgarförslag – Farthinder till Fredsgatan (KS 2020/411)
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
sätter upp någon form av farthinder på Fredsgatan i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Birgit Cato-Berwick

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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2020-11-30

§ 181
Medborgarförslag – Sänk hastigheten från 50
till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden (KS 2020/420)
Malin Larsson föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten sänks
från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Detta
för att skapa en tryggare vardag och en mer attraktiv kommun för
familjer och djurägare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Malin Larsson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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2020-11-30

§ 182
Medborgarförslag – Dekorationsbelysning/
julbelysning längs Drottninggatan i Kungsör
(KS 2020/422)
Ett flertal Kungsörsbor som i huvudsak bor efter övre delen av
Drottninggatan föreslår i ett medborgarförslag att dekorationsbelysning/julbelysning sätts upp i träden längs Drottninggatan
söderut från korsningen Drottninggatan/ Frejgatan/Tessingatan.
Förslagsställarna menar att detta, utöver dekorationssyfte, även
kan ses som en säkerhets- och trygghetsfaktor och önskar få detta
på plats så snart som möjligt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från 27 personer huvudsakligen boende
längs Drottninggatan

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 183
Medborgarförslag – Genomgående tung
trafik på Kungsgatan (KS 2020/440)
Hans Lundgren föreslår i ett medborgarförslag ett förbund mot
genomfartstrafik med tung trafik på Kungsgatan österifrån till väg
250 och omvänt. Förslagsställaren menar att detta bör kunna
uppnås genom att skyltar sätts upp E20 före östra infarten och på
infarten väg 250 med
- begränsning 3,5 ton samt överstruken lastbil s.k. förbudsskylt
och
- en avståndsskylt som komplement till denna som säger var
förbudet börjar gälla
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Hans Lundgren

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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2020-11-30

§ 184
Meddelande – revisionsrapport Översiktlig
granskning av delårsrapport per 2020-08-31
Västra Mälardalens Kommunalförbund
(KS 2020/372)
KPMG AB har, på uppdrag av Västra Mälardalens Kommunalförbunds revisorer, granskat delårsrapport per den 31 augusti 2020.
Av granskningen framgår att de bedömer att
-

resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet

-

det är oklart om de av direktionen beslutade verksamhetsmålen
kommer att uppnås för helåret 2020.

Rapporten besvaras av Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Kommunfullmäktige har fått rapporten för kännedom.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv och revisionsrapport – Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 Västra Mälardalens Kommunalförbund

Beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 185
Svar på medborgarförslag – Inomhusbanor
för boule i Kungsör (KS 2020/304)
Ulla Matti föreslår i ett medborgaförslag att
- sex inomhusbanor för boule ordnas centralt i Kungsör
- kommunen ska stå för driften av banorna
- alla ska kunna boka in sig på banorna.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har i sitt svar ställt sig positiva till
att förslaget om inomhusbanor tas med bland andra förslag i det
påbörjade visionsarbetet kring hamnområdet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ulla Matti
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-12 § 140
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-19
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 171

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att ordna inomhusbanor
för boule läggs med som ett förslag i arbetet med visionen gällande hamnområdet.
Med detta anses medborgarförslaget för besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Ulla Matti, utvecklingsstrategen, akten

Blad

9

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2020-11-30

§ 186
Svar på motion – Nybyggnation av flerbostadshus i Valskog (KS 2019/401)
Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att
kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av samma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet sändes till Kungsör Fastighets AB för yttrande och de menar att efterfrågan på hyreslägenheter i Valskog
inte i dagsläget motiverar nybyggnation av flerbostadshus. De
föreslår därför ett avslag på motionen.
Kommunstyrelsens presidium diskuterade frågan och ställde sig
bakom förslaget till beslut om avslag, men kommunstyrelsen bordlade sedan frågan i avvaktan på möte med representanter för Värna
Valskog efter sommaren.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig idag positiva till att även
andra aktörer än kommunens fastighetsbolag ges möjlighet att
bygga flerbostadshus i Valskog, och arbetar för att möjliggöra
detta. Men detta anses motionen för besvarad.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 196
• Yttrande från Kungsör Fastighets AB 2020-04-20
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 69
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-29
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 172

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen för besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionärerna, Kungsörs Fastighets AB, akten
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2020-11-30

§ 187
Svar på motion – Ofrivillig ensamhet bland
äldre (KS 2020/318)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att
-

frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över

-

en genomgång görs av Frivilligservice

-

samarbetet med kommunens föreningar genomlyses

-

antalet mötesplatser för äldres ses över

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Socialnämnden fick motionen för yttrande. De har i sitt svar bland
annat beskrivit arbetet som pågår enligt äldreomsorgsplanen 2019
– 2035. I planen lyfts förebyggande och rehabiliterande arbete som
prioriterat. Yttrandet går att läsa i sin helhet i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-14, § 134
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12
• Socialnämndens protokoll 2020-10-20, § 86
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 173

Beslut

Kommunfullmäktige antar socialnämndens yttrande som sitt eget
och förklarar motionen för besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionären, socialnämnden, akten
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§ 188
Svar på motion – Iordningsställ parkeringsplatser vid Björliden, Valskog (KS 2020/292)
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att en parkering
iordningsställs vid Björliden i Valskog med cirka 20 parkeringsplatser.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) fick ärendet för yttrande. De har föreslagit iordningställande och redovisat kostnader för
parkeringsplatser vid Björkliden, Valskog. Kostnaden är beräknad
till 648 700 kr och med årlig drift till 10 000 kr.
Vid kommunstyrelsens presidieberedning diskuterades ärendet.
Med tanke på det ekonomiska läge vi befinner oss i inför 2021 ses
inte detta som en prioriterad åtgärd.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lars-Göran Andersson, inkommen 2020-08-03
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-14, § 133
• Yttrande från Kungsör KommunTeknik AB
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-11-02
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 174

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till motionen från Roland Jansson (SD)
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S).
Efter avslutad överläggning ställer ordförande de båda förslagen
mot vandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Roland Jansson (SD) muntligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
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Kommunfullmäktige

2020-11-20

§ 189
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök
i Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola,
skola och fritidshem.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som
i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya
skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att leverera till samtliga
för- och grundskolor men att förslaget var praktiskt genomförbart.
Förvaltningen fick då i en återremiss från kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.
I sitt nya yttrande föreslog barn-och utbildningsnämnden avslag på
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu utretts och blir alltför höga.
Kommunstyrelsens förvaltning ställde sig bakom barn- och utbildningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en tillkommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med hänvisning till
den nya köksorganisationen som planerades. Kommunstyrelsens
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen
men att motionen ändå kan avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen har också lämnat ett kompletterande yttrande där det bland annat beskrivs att maten som levereras till Björktorpsskolan är mycket bra mat till en hög kvalitet och
samma mat som övriga barn får i våra skolor så kvalitetsmässigt
går inte heller kostnadsökningen att riktigt försvara. Den nya köksorganisationen är nu också på plats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och
utbildningsnämnden, akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-20

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27, § 82
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26, § 26
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27, § 2
• Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 2019-12-16
• PM kostnader ombyggnation Kungsörs KommunTeknik AB
2020-03-02
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 21
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26, § 26
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 68
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-29
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 175

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och
utbildningsnämnden, akten

Blad

14

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 190
Trafikstrategi 2021-2035 Kungsör kommun
(KS 2020/409)
Kungsörs kommun växer och det finns behov av en strategi för att
hantera befintlig och framtida trafik i kommunen. Strategin ska ge
en tydlig inriktning och visa vilka prioriteringar som behövs i det
fortsatta arbetet.
Trafikstrategi har varit på remiss hos alla partigrupper i oktober
2020, inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02
• Utkast till trafikstrategi 2021-2035
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 176

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi 2021-2035 för Kungsör
kommun att gälla från och med 2021-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Teknisk chef (inkl. antagen strategi), akten
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§ 191
Revidering av reglemente för gemensamma
hjälpmedelsnämnden (KS 2019/62)
Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram med smärre
redaktionella förändringar, i förslaget markerade med överstruken
text. Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas, under förutsättning av motsvarande
beslut hos respektive huvudman.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2020-09-25, § 42
• Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd
2020-2022
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 178

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den
gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla 2020-12-01
- 2022-12-31.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, medlemskommunerna, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 192
Revidering av förbundsordning för Västra
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
(KS 2020/400)
Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF
kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund
(MBR) från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande förbundsordning, reglemente, revisionsreglemente och fördelningstal.
Förändringen i förbundsordningen och förbundsordning, reglemente, revisionsreglemente och fördelningstal är att räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre redaktionella
förändringar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till ny förbundsordning, reglemente,
revisionsreglemente och fördelningstal för VMKF.
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-27
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 186

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning med
tillhörande reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal
för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med
den 1 januari 2021.
Beslutet gäller under förutsättning att de godkänns av övriga
medlemskommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund,
medlemskommunerna, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-11-30

§ 193
Delårsrapport 2020-08-31 – Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (KS 2020/414)
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen
för helåret visar på att man klara sig inom ramen för sin budget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens överförmyndarnämnds delårsrapport per
den 31 augusti 2020
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 177

Beslut

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd, akten
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

Blad
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§ 194
Budget 2021 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (KS 2020/374)
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
för år 2021 har inkommit.
Budgetdokumentet innehåller ett äskande om utökad finansiering
från Kungsör med 120 000 kronor för 2021, 108 000 kronor för
2022 och 108 000 kronor för 2023. Utökningen består till stor del
av en utökad tjänst i form av en enhetschef och den något högre
summan 2021 även för planerade utbildningsinsatser.
Med den totalt föreslagna budgeten om 11,5 miljoner kronor för
2021 utgör Kungsörs del följande:

Kungsör
Summa

Administration
23 + 747
770

Arvodering
498
498

Förslag
budget 2021
1 268
1 268

Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds protokoll 2020-0310, § 32 Budget 2021 jämte bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 181

KF överläggning

Linda Söder-Jonsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2021.
Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive
andelar av budgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, Köpings
kommun, Arboga kommun, Hallstahammars kommun,
Surahammars kommun, kommunstyrelsens ekonom,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

Blad
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§ 195
Kommunfullmäktiges mål 2021 (KS 2020/90)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål. Till 2021 föreslås från budgetberedningen kommunfullmäktiges mål bestå med smärre ändringar, exempelvis gällande
jämförelsetal.
Beslutsunderlag

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetberedning
2020-10-19, § 12
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 179 inklusive
reservation och särskilt yttrande

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
-

bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S)

-

ändringsyrkande från Madelene Fager (C) gällande mål fyra
innebärande att kommunen ska vara bland de 70 bästa 2025.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på vart
och ett av målen:

KS beslutsförslag

-

Mål 1-3 och 5 – ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och finner att så är fallet.

-

Mål 4 – ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot
Madelene Fagers ändringsyrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige antar dessa mål för 2021:
1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.
2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara
kommuner år 2025.
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram från kommunala skolor (Kolada). Jämförelsegrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

Blad
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liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var resultatet för
gruppen 79,7 procent och för Kungsör 75,3 procent.
3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre
än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025.
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år
(Kolada). Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi.
År 2019 var resultatet för gruppen 8,4 % och för Kungsör 8,6
procent.
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119
år 2020.
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5
procent på grund av synnerliga skäl.
Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager
och Petter Westlund, båda (C), skriftligt.

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, akten

Reservation från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges mål 2021 KS 2020/90
Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges mål 4 om resultat i
rankingen årets miljökommun till förmån för vårt förslag att; Kungsör ska
förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 70
bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 2020.
Kungsörs kommun har sedan lång tid tillbaka arbetat systemiskt med klimat- och
miljöfrågor. Kungsörs kommun blev EKO-kommun 1990 och har sedan dess fått
fina utmärkelser för sitt arbete framförallt inom naturvård och
ekosystemtjänster. Kungsörs kommun fick en gång i tiden både andra och tredje
pris i Kung karl Gustavs miljötävlan. Vi tycker att Kungsör fortsatt ska ha en hög
prioritet på detta viktiga område. På senare tid har frågan däremot inte blivit lika
viktig från dem som styr och satsningar har uteblivit och under flera år
efterfrågade vi målsättningar på området.
År 2019 målsattes kommunens arbete utifrån den nationella rankningen som
görs inom miljöområdet. Mycket är gjort och Kungsör är på god väg. I årets
rankning placerade sig kommunen på plats 119.
KOMMUNENS SVAR för rankingen 2020
Källa: https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-

svar/kungs%c3%b6r

Utifrån kommunens svar om hur långt kommunen har kommit i klimat och
miljöarbetet, tidigare arbete och kompetens i frågan är vår bedömning att
ambitionen till 2025 bör vara 70. Placering 70 var också det förslag som vi fick
från ansvariga tjänstemän.
Vi vill att Kungsörs kommun fortsatt ska vara en EKO-kommun med höga
ambitioner och ett målmedveten klimat- och miljöarbete.

För Centerpartiet den 1 december 2020
Madelene Fager
Ledamot

Petter Westlund
Ledamot

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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§ 196
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för
Kungsörs kommun (KS 2020/90, KS 2020/163,
KS 2020/164)
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor):
Ram
Ram
Ram
2020
2021
2022
Kommunstyrelsen
75,1
77,1
79,6
Barn- och utbildningsnämnden
243,5
249,9
258,1
Socialnämnden
252,0
258,6
267,1
Delsumma
570,6
585,6
604,8
Finansiell verksamhet
577,1
585,6
604,8
Resultat
6,5
0
0
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser som
på sikt sänker kostnadsutvecklingen.
Förslag till ramar 2021 fastställdes på budgetberedningen 19 september. Dessa ramar är de som ligger till grund för beslut här, justerade för löneökningar som här ligger under finans och kapitalkostnader som fördelats. En ännu icke framräknad justering inför 2021
med anledning av den nya serviceorganisationen som är flyttad till
kommunstyrelsen från övriga nämnder under 2020 kommer också
ske.
Ramarna 2022 och 2023 är en uppräkning av 2021 års föreslagna
ramar.
Ram
Ram
Ram
2021
2022
2023
Kommunstyrelsen
76,5
78,6
80,5
Barn- och utbildningsnämnden
242,8 251,5
255,0
Socialnämnden
254,9 264,5
268,1
Delsumma
574,2 594,6
603,6
Finans
9,3
1,0
1,0
Finansiell verksamhet
586,5 595,6
604,6
Resultat
3,0
0,0
0,0
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-11-30

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning 2020-10-19,
§ 13
• Alliansens prioriteringar 2021
• Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens Räddningstjänst
• Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens kommunalförbund
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-10-21, § 78
med reservation och underlag
• Socialnämndens protokoll 2020-10-20, § 87 med underlag
• Investeringssammanställning 2021-2023
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 182 jämte reservation

KS beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan
2022-2023.
Ram
Ram
Ram
2021
2022
2023
Kommunstyrelsen
76,5
78,6
80,5
Barn- och utbildningsnämnden
242,8
251,5
255,0
Socialnämnden
254,9
264,5
268,1
Delsumma
574,2
594,6
603,6
Finans
9,3
1,0
1,0
Finansiell verksamhet
586,5
595,6
604,6
Resultat
3,0
0,0
0,0
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2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4
procent (oförändrat).
3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag
2021 till 300 000 kronor (oförändrat).
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur
arbetet går med att komma in i budgetramarna.
KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden:
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

bifall till budgetberedningens förslagna ramar från Mikael
Peterson (S) och Madelene Fager (C)
Protokollsutdrag till

Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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-

bifall till Samverkan i Kungsörs prioriteringar från Mikael
Peterson (S) och Angelica Stigenberg (S)

-

bifall till Alliansens förslag till prioriteringar från Madelene
Fager (C), Ewa Granudd (M) och Jenny Andersson (KD).

25

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt proposiionsordning, vilken godkänns. Ordförande avser ställa proposition
enligt följande:
1) Ställningstagande till budgetberedningens föreslagna ramar
2) Ställningstagande till föreslagen borgensavgift
3) Ställningstagande till budget för friskvårdsbidrag
4) Ställningstagande till föreslaget uppdrag
5) Samverkan i Kungsörs förslag till prioriteringar mot Alliansens
förslag till prioriteringar
Proposition 1

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till budgetramar och finner att så är fallet.

Proposition 2

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till borgensavgift och finner att så är fallet.

Proposition 3

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till budget för friskvårdbidrag och finner att så är
fallet.

Proposition 4

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag om uppdrag till nämnderna att till varje
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur
arbetet går med att komma in i budgetramarna. Han finner att så är
fallet.

Proposition 5

Slutligen ställer ordföranden Samverkan i Kungsörs förslag till
prioriteringar mot Alliansens förslag till prioriteringar och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Samverkan i Kungsör förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande voteringsordning gäller: Den som röstar för Samverkan i
Kungsörs förslag röstar ja. Den som röstar för Alliansens förslag
röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-11-30
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Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Linda SöderJonsson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Angelica
Stigenberg (S), Joel Petersson (V), Gunilla Wolinder (L) och Per
Strengbom (S) ordförande.
Nej röstar: Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Yrjö
Björkqvist (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Jenny
Andersson (KD).
Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Sussanne Söderström
(SD) avstår från att rösta.
Omröstningen ger 8 ja- och 6 nejröster. Tre ledamöter avstår från att
rösta. Kommunfullmäktige har således beslutar enligt Samverkan i
Kungsörs förslag till prioriteringar.
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan
2022-2023.
Ram
Ram
Ram
2021
2022
2023
Kommunstyrelsen
76,5
78,6
80,5
Barn- och utbildningsnämnden
242,8
251,5
255,0
Socialnämnden
254,9
264,5
268,1
Delsumma
574,2
594,6
603,6
Finans
9,3
1,0
1,0
Finansiell verksamhet
586,5
595,6
604,6
Resultat
3,0
0,0
0,0
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4
procent (oförändrat).
3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag
2021 till 300 000 kronor (oförändrat).
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur
arbetet går med att komma in i budgetramarna.
5. Kommunfullmäktige beslutar att prioriteringar i budget ska
göras enligt Samverkan i Kungsörs förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager (C),
Petter Westlund (C), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M),
Yrjö Björkqvist (M) och Jenny Andersson (KD) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB

Reservation gällande ärende Budget 2021 och plan 22/23 –
Kungsörs kommun KS 2020/90
Alliansen reserverar sig mot beslutspunkt två i ärendet om Budget 2021 plan 22/23 –
Kungsörs kommun KS 2020/90, gällande tillägg från alliansen om prioriteringar för Kungsörs
kommun.
Förslag till rambudget saknar helt och hållet innehåll och prioriteringar och vi ställer oss
frågande till hur det förslag till ramar ska genomföras och med vilka konsekvenser.
Samverkan för Kungsör har tagit fram ett vision dokument men det saknar tydliga
prioriteringar inför kommande år. Förslaget togs dessutom fram fyra dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde och är inte berett.
Sammantaget saknas 44 miljoner i skatteintäkter och behov för nästa år. Hur
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna som styr har tänkt att lösa detta är
fortfarande obesvarat. Vilka besparingar kommer att göras? Vilka blir konsekvenserna? Vad
ska prioriteras.
Alliansen vill se en tydlig prioritering på kärnverksamhet. Kringkostnader för ledning,
administration och lokaler bör ses över och ambitionsnivån behöver skruvas ner inom vissa
områden (investeringar, beställningar, detaljplaner etc.) för att undvika besparingar på
förskola, skola vård och omsorg.

För alliansen 2020-12-01
Ewa Granudd
Moderata Samlingspartiet

Madelene Fager
Centerpartiet

Jenny Andersson
Kristdemokraterna

9Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 197
Skattesats 2021 – Kungsörs kommun
(KS 2020/434)
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2020-10-16, § 13
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 184

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges framförs följande yrkanden:
- bifall till kommunstyrelsens förslag Mikael Peterson (S)
- ändringsyrkande från Joel Pettersson (V) i form av en
skattehöjning om 50 öre
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till oförändrat 22:03 per skattekrona.

Reservation

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Joel Pettersson (V)
muntligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Skatteverket, kommunstyrelsens ekonom, akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 198
Taxor 2021 – Kungsörs kommun
(KS 2020/439, KS 2020/204, 2020/235)
Kommunstyrelsens förvaltning har haft i uppdrag att ta fram ett
samlat dokument med kommunens gällande taxor inför beslut om
2021 års taxor i fullmäktige.
Det förslag på justering som inkommit inför 2021 är från socialnämnden gällande abonnemangsavgiften för
-

den som äter på Misteln (middag)
varm matlåda på Misteln (middag)

från 1 725 till 1 525 kronor per månad. Detta beroende på att ett
abonnemang i dagsläget är dyrare än att köpa låda varje dag.
Socialnämnden föreslår också att nämnden bara ska behöva lyfta de
taxor till kommunfullmäktige som nämnden vill förändra på ett principiellt sätt och att de av fullmäktige beslutade taxorna också gäller
tills vidare med en årlig uppräkning enligt konsumentprisindex,
KPI.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av socialnämndens förslag att årlig uppräkning enligt konsumentprisindex,
KPI ska gälla samtliga taxor i kommunen.
I övrigt föreslås oförändrade taxor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Sammanställning - taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2020
• Socialnämndens protokoll 2020-05-19, § 43 med tillhörande
tjänsteskrivelse
• Socialnämndens protokoll 2020-06-16, § 61
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 183

Beslut

Kommunfullmäktige justerar abonnemangsavgiften för den som
äter på Misteln (middag) eller har varm matlåda på Misteln
(middag) från 1 725 till 1 525 kronor per månad.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att nämnder och styrelsen
enbart behöver lyfta de taxor till kommunfullmäktige som nämnden vill förändra på ett principiellt sätt. De av fullmäktige beslu-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, kommunstyrelsens
ekonom, barn- och utbildningsnämndens ekonom,
socialnämndens ekonom, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

Blad
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tade taxorna gäller tills vidare med en årlig uppräkning enligt
konsumentprisindex, KPI.
Samtliga beslut gäller från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att under
nästa år göra en genomgång och uppdatering av samtliga taxor
och avgifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, kommunstyrelsens
ekonom, barn- och utbildningsnämndens ekonom,
socialnämndens ekonom, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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§ 199
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021 (KS 2020/356)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag på
taxor från och med den 1 janu32ari 2021. De kompletta föreslagna
taxorna finns beskrivna i sina respektive bilagor med tillhörande
tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från förbundsdirektionen. Det
gäller taxor för

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

Alkohollag (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/timme,
samt tillägg med avgift för delgivning.)

-

Bygglov (höjning av timtaxans justeringsfaktor från 1,09 till
1,1 per år, höjd timavgift från 980 kronor till 995 kronor.)

-

Livsmedels- och foderlagstiftning (höjning av timavgift från
1060 till 1130 kronor samt tillägg med avgift för handläggning
av sanktionsavgifter och delgivning)

-

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (höjning av avgift från
980 till 1060 kr/timme, samt tillägg med avgift för handläggning och delgivning med mera.)

-

Lag om handel med receptfria läkemedel (höjning av avgift
från 980 till 1060 kr/timme, samt tillägg med avgift för handläggning av delgivning.)

-

Sprängämnesexkursioner (införande av avgift för tillsyn med
1060 kr/tim)

-

Strålskyddslag (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/tim,
samt tillägg med avgift för handläggning av delgivning.)

-

Tobakslagstiftning (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/tim,
samt tillägg med avgift för handläggning av delgivning.)

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
protokollsutdrag 2020-09-23, med tillhörande tjänsteskrivelser
och taxeförslag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 185

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga
kommun, akten
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Kommunfullmäktige

2020-11-30

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1
januari 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Blad

-

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen

-

Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen

-

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

-

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

-

Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel

-

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursioner

-

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

-

Taxa för verksamhet enligt tobakslagen.

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga
kommun, akten
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2020-11-30
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§ 200
Taxa 2021 – Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) (KS 2020/389)
Med anledning av att räddningstjänstverksamheten från och med 1
januari 2021 har beslutats ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) behöver de blivande medlemskommunernas
kommunfullmäktige ta beslut om MBR:s taxa för 2021.
I samband med att nuvarande medlemskommunernas kommunfullmäktige antog taxan för 2019 togs även beslut om att taxan
årligen ska justeras enligt förändringar i SKL:s prisindex för
kommunal verksamhet PKV. Denna delegering behöver också
antas av respektive fullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Skrivelse 2020-10-15 med förslag till taxa för Mälardalens
Brand- och räddningsförbund 2021
• Kommunstyrelsen protokoll 2020-11-16, § 187

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar taxan för 2021 och beslutar att till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund delegera beslutsrätten att
årligen justera taxan med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet PKV.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, akten
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2020-11-30

§ 201
Upphörande och ombildning av styrgrupper
och befintliga politiskt beslutade organ i
Kungsör 2020-09-14 (KS 2014/405, 2014/401,
2014/396, KS 2018/427)
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har gått
igenom de politiskt beslutade organen i kommunen och har funnit
behov av vissa förändringar. Det handlar om tre styrgrupper som
ska avslutas då projekten är avslutade samt en styrgrupp som omvandlas till permanent parlamentarisk kommitté då projektet
övergått till ordinarie förvaltning.
Kommunfullmäktige föreslås därför avsluta Parlamentarisk styrgrupp för nytt äldreboende, Parlamentarisk styrgrupp för ny vision,
samt Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet.
Styrgrupp för centrumprojektet föreslås ombildas till en parlamentarisk kommitté för arbetet med ortsutveckling. Uppdraget ska regleras i kommunstyrelsens reglemente.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 180

Beslut

Kommunfullmäktige avslutar
-

Parlamentarisk Styrgrupp för nytt äldreboende,

-

Parlamentarisk styrgrupp för ny vision, samt

-

Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet

Vidare beslutas att styrgrupp för centrumprojektet ombildas till en
parlamentarisk kommitté för arbetet med ortsutveckling vars uppdrag ska regleras i kommunstyrelsens reglemente. Kommundirektören får i uppdrag att se över reglementet och återkomma med
förslag på justeringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, respektive akt

Blad
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§ 202
Motion – Översyn av den politiska organisationen med facknämnder (KS 2020/431)
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie
Andersson, samtliga (C) föreslår i en motion att den parlamentariska kommitteen för den politiska organisationen ska ges i uppdrag att se över den politiska organisationen med facknämnder,
analysera och presentera ett förslag på en eventuell ny politisk
organisation.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson
och AnneMarie Andersson inkommen 2020-11-16

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 203
Motion – Inför möjligheten att väcka en
diskussionsfråga (KS 2020/441)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
inför möjligheten att ledamöter ska få väcka en diskussionsfråga i
de kommunala församlingar där personen ingår. Diskussionsfråga
ska kunna väckas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och i de kommunala
bolag där det anses lämpligt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson inkommen 2020-11-23

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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§ 204
Val av ledamot, ersättare och revisor till
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
(KS 2020/438)
Kungsörs kommun har ansökt om medlemskap i Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund från och med den 1 januari 2021
och behöver utse en ledamot, en ersättare och en revisor till
direktionen.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige utser
-

Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12,736 32 Kungsör,
som ledamot i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund från
och med den 1 januari 2021 och resterande mandatperiod

-

Stellan Lund (M), Gesällgatan 3, 736 32 Kungsör, som
ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund från
och med den 1 januari 2021 och resterande mandatperiod

-

Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 91 Kungsör, som revisor i
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund från och med den
1 januari 2021 och resterande mandatperiod

Protokollsutdrag till

De valda, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund,
lönekontoret, matrikeln, akten
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 205
Hälsningsord
Ordföranden tackar för arbetet det gångna året och önskar alla –
närvarande och frånvarnade politiker och tjänstemän – en god jul
och ett gott nytt år.
Petter Westlund (C) önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

39

