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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 13 mars 2017, klockan 18.30-20.00, ajournering 19.20-19.25 

 

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

Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Elisabeth 

Persson (S), Margareta Johansson, (S), Tonny Fernerud (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), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 

Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Niklas 

Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca 

Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD), Rune Broström (SD), Per 

Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Jasminka Custovic (S), Anna-Karin Tornemo (V), Margareta Barkselius (C) och Yvonne 

Ericsson (M) 
 

Ersättare  Barbro Jansson (S), Gunilla Lindström (S), Elisabeth Laestander (S), Lina Ekdahl (MP), 

Ingemar Hielte (MP), Kurt Karlsson (M), Birgit Ohlsson (L), Uno Gripenbert (KD) och Lars 

Gustavsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Marita Pettersson och Ellenor Westlund 

Ersättare för 
justerare Rebecca Burlind och Stellan Lund 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-03-14, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 

 .................................................................................... Paragrafer        34-52 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  

 Gunilla A. Aurusell 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  
 Marita Pettersson   Ellenor Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2017-03-13, §§ 34-52 

Datum när 
anslag sätts upp 2017-03-15 Datum när anslag  

tas ner 2017-04-06 
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för protokollet Kansliet 
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34 Allmänhetens frågestund 

35 Meddelande - Ny sammanräkning 

36 Information 

37 Svar på motion - Inrätta fritidsbank 

38 Svar på motion - Inrättande av idrotts- och kulturstipendium 

39 Svar på motion – Flaskvatten 

40 Svar på motion – Avstyckning och försäljning av tomtmark 

41 Revidering av Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid Oxgatan i 
Kungsör 

42 Köp av fastigheten Skillinge 2:289 

43 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för 
styrelse och nämnder med anledning av digitala kallelser 

44 Motion – Bättre informationssäkerhet, information till allmänheten vid katastrofer 

45 Motion – Ändra kommunens detaljplan så att byggnader upp till åtta våningar 
tillåts 

46 Motion – En fri måltid per dag för alla pensionärer över t ex 80 år 

47 Motion – Badsjö på Söders gärde 

48 Motion - Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år 

49 Interpellation om kommunens jämställdhetsarbete 

50 Interpellation om feriepraktik 

51 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

52 Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 34 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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§ 35 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 27 februari 2017 gjort ny sammanräkning 
efter Gunilla Wolinder (L). Ny ersättare för Liberalerna är Birgit 
Ohlsson från och med den 27 februari 2017 till och med den 14 
oktober 2018.   
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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§ 36 
Information 
Under kommunfullmäktiges sammanträde lämnas följande 
information: 
 
a) Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) informerar 

om arbetet kring utökad samverkan mellan Kungsörs, 
Arboga och Köpings kommuner. Prioriterade samarbets-
områden har tagits fram: 
- VA-verksamhet 
- jourverksamhet inklusive näringslivet 
- rekryteringsenhet inklusive näringslivet (kräver dispens 

från LOU) 
- näringslivs- och besöksstrategi 
- samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan 
- hemtjänst 
- medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig 

rehabiliterare 
- ekonomi 
- IT 
- socialtjänst 
- integration 
- eventuell sammanslagning av kommunalförbund och myn-

dighetsförbund  
- gemensam översiktsplan 
- möjlighet att köpa tjänster av varandra 
 
Den 16 mars kommer det att vara ett stormöte i Köping. Den 
22 mars träffar kommunledningarna Lena Micko, Sveriges 
Kommuner och Landstings ordförande och den 9 juni den 
kommitté regeringen tillsatt. 
  
Förhoppningar finns att Kungsörs, Arboga och Köpings kom-
muner ska få vara försöksområde och få dispens från viss 
lagstiftning för att underlätta samverkan. Dnr KS 2016/298 
 

 
b) Kommunchefen Claes-Urban Boström och utvecklingsstrate-

gen Stefan Lejerdahl informerar om kommunens utvecklings-
planer – kommande detaljplaner och centrumutveckling. 
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Information lämnas kring: 

- Centrumutvecklingen i Kungsör, etapp 1 omfattar Drott-
ninggatan från Cooptorget till Kungsgatan och hamnom-
rådet. På Drottninggatan planeras för förbättrad gatumiljö 
med cykelbana m.m. 

- Centrum i Valskog förskönas med bl.a. växter, ny ramp till 
ungdomsgården och en öppnare entré mot Torggatan.  

- fem planområden presenteras där kommunen möjliggör för 
andra att bygga nya bostäder  

- Kungsörs Fastighes AB planerar för etapp 2 i kvarteret 
Kaplanen. 

- Bygglovsansökan är inskickad från ett företag som vill 
bygga nya hyresradhus på Fågelvägen. 

 
 
 Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.  
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§ 37 
Svar på motion – Inrätta fritidsbank  
(KS 2016/466) 
Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson, båda (V) föreslår i 
en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta 
en fritidsbank i Kungsörs kommun. Tanken är att fritidsbanken ska 
fungera som ett ”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas 
kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i en aktivitet 
på skolans fritidsdag. Utrustning som kan ingå i fritidsbanken är 
t.ex. skridskor, skidor, snowboard och cyklar.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att inrätta en fritidsbank i Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Anna-Karin 

Tornemo (V) och Stellan Lund (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta 
en fritidsbank i Kungsör. 
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§ 38 
Svar på motion – Inrättande av idrotts- och 
kulturstipendium (KS 2016/412) 
Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion 
att kommunen ska inrätta ett idrotts- och kulturstipendium och att 
kultur och fritid ska få i uppdrag att ta fram kriterier för detta. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier, se på 
stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram förslag till kriterier, se på stipen-
diets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut. 
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§ 39 
Svar på motion – Flaskvatten (KS 2016/484) 
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att  

- det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten 

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

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

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att  

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

- en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i 
kommunens profilprogram 
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- kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för att 
kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika 

  
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 

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

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

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

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

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

att kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika 
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§ 40 
Svar på motion – Avstyckning och försälj-
ning av tomtmark (KS 2016/485) 
Mikael Peterson (S) föreslår i en motion att kommunen ska sälja 
tomter som kan främja hästnäringen i kommunen och pekar på att 
mark finns norr om ridanläggning Klämsbo som kan vara lämplig.  
 
Motionären föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB får i 
uppdrag att ta fram den detaljplan och gå ut med försäljning av 
tomter norr om Klämsbo. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas 
och detaljplanegruppen ska få i uppdrag att återkomma med 
förslag till beslut gällande ny detaljplan för området. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 

Ericsson (C) och Stellan Lund (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger detaljplanegruppen 

i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande ny detalj-
plan för området. 
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§ 41 
Revidering av Regler och taxa för uthyrning 
av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör 
(KS 2017/50) 
Nuvarande regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid 
Oxgatan antogs av kommunfullmäktige 2006. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att Regler och taxa justeras 
enligt följande: 

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

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

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

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

 
Beredningstext  Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att taxan ska höjas 

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

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

 
 Reviderade regler och taxa redovisas som KS-handling nr 8/2017. 
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§ 42 
Köp av fastigheten Skillinge 2:289  
(KS 2017/51) 
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom 
detaljplanerat område avsett för industri och verksamhet.  
 
Kommunens företagare har påtalat vikten av byggklar industri-
mark vid många tillfällen och i fempunktsprogramet som ingicks 
med Företagarna har frågan lyfts som viktig förutsättning för att 
näringslivet ska kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske. 
 
Kommunen har möjlighet att köpa tillbaka den industrimark som 
2012 såldes till Terana ((Memfive Fastigheter AB). Fastigheten 
omfattar ca 55 387 kvadratmeter. Om marken köps ger det möjlig-
het att avstycka ett antal industritomter inom fastigheten.  Det är 
önskvärt att skapa byggklara industritomter med olika storlekar 
som kan möta efterfrågan.  

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

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

- stycka av ett antal industritomter från fastigheten  
 

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska köpa fastigheten 

Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000 
kr exkl. moms av Memfive Fastigheter AB. 
 
Köpet finansieras ur eget kapital. 
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§ 43 
Revidering av Arbetsordning för kommun-
fullmäktige och Arbetsordning för styrelse 
och nämnder med anledning av digitala 
kallelser (KS 2016/369) 
Den 12 december 2016 återremitterade kommunfullmäktige ären-
det ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder med 
anledning av digitala kallelser” för att se om det gick att finna en 
lösning för dem som inte kan ladda ner handlingarna i hemmet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag som 
innebär att  

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

- från nästa mandatperiod bör samtliga handlingar distribueras 
digitalt 

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

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

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i pappers-

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

  
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under 
kvarvarande mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få 
kallelse med papperspost bort. 
 
Reviderade arbetsordningar redovisas som KS-handling nr 9 och 
10/2017, 
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§ 44 
Motion – Bättre informationssäkerhet, infor-
mation till allmänheten vid katastrofer  
(KS 2017/87) 
Rune Broström (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska ha bättre informationssäkerhet. Förslagsställaren förslår att 
rutiner och ansvar från kommunens sida ska ses över då vi lever i 
en orolig tid med oroliga människor och kan behöva samlas och då 
genast veta vem som gör vad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Rune Broström 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning meddelar Ari Jaanus 

(SD) att de återtar motionen. 
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§ 45 
Motion – Ändra kommunens detaljplan så att 
byggnader upp till åtta våningar tillåts 
(KS 2017/89) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en 
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av 
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att 
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta 
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast 
krävs en hiss. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

för beredning. 
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§ 46 
Motion – En fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år (KS 2017/90) 
Maivor Norgren och Ewa Granudd, båda (M) föreslår i en motion 
att Kungsörs kommun ska införa en fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år. Motionärerna pekar på att detta skulle 
stärka dessa pensionärer både fysiskt och psykiskt och ge dem 
sysselsättning, gemenskap och kanske lite motion. Erbjudandet 
skulle gälla en gratis måltid varje dag på t.ex. Misteln. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

för beredning. 
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§ 47 
Motion – Badsjö på Söders gärde  
(KS 2017/91) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expan-
derbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första 
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med 
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet 
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden. 
 
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö 
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

för beredning. 
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§ 48 
Motion – Feriepraktik till alla gymnasieung-
domar under 18 år (KS 2017/105) 
Anna-Karin Tornemo (V) föreslår i en motion att kommunfull-
mäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att garantera alla gymnasieungdomar under 18 år 
feriepraktik. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Anna-Karin Tornemo 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 49 
Interpellation – Kommunens jämställdhets-
arbete (KS 2017/86) 
Innan ny vägledande handlingsplan för jämställdhetsarbetet tas 
upp för beslut önskar Madelene Ericsson (C) en redovisning av 
genomfört arbete utifrån tidigare handlingsplan. Hon frågar kom-
munstyrelsens ordförande: 

- Hur har arbetet gått? 

- Vilka granskningar har gjorts? 

- Vilka åtgärder har vidtagits? 

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

• Interpellation från Madelene Ericsson 
 

 Svar på interpellationen kommer att ges vid nästa sammanträde. 
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§ 50 
Interpellation – Feriepraktik (KS 2017/95) 
Madelene Ericsson (C) frågar socialnämndens ordförande: 

- Varför väljer socialnämnden att begränsa antalet feriepraktik-
platser istället för att hitta en lösning som gör att fler kan er-
bjudas feriepraktik 2017? 

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

• Interpellation från Madelene Ericsson 
 

Svar Socialnämndens ordförande Marie Norin Junttila (S) svarar med 
bl.a. följande: 

- Kungsörs kommun har inget generellt beslut om att ALLA 
gymnasieungdomar som ansöker om en ferieplats ska beviljas 
en plats. Vi har dock tidigare haft möjlighet att erbjuda alla 
plats utifrån bugetförutsättningarna. Cirka två tredjedelar av de 
gymnasieungdomar som har haft möjlighet att ansöka om 
feriepraktik har ansökt och fått feriepraktik.  

- I år har årskullen ökat markant och 100 ungdomar beräknas 
omfattas av rätten att ansöka om ferieplats. Om lika stor andel 
söker så innebär det cirka 65 ungdomar. Varje ferieplats kostar 
cirka 10 000 kronor inklusive sociala avgifter. I budgetförut-
sättningarna för år 2017 finns 460 000 kronor. 

- I januari tog en enig socialnämnd beslutet att fördela ferie-
praktikplatserna inom tagen budget och att lotta ut ferie-
platserna om så krävs. I april kommer nämnden att kontrollera 
hur många ungdomar som sökt och hur budgetförutsättningar-
na ser ut.  

- Viljan att säkerställa ett första ”jobb” är prioriterad men vi 
behöver veta exakt hur många det rör sig om och huruvida 
budgeten kan möta antalet ungdomar som sökt ferieplats. 

Tack Madelene Ericsson (C) tackar för svaret. 
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§ 51 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Lars Granath (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lars Granaths skrivelse, inkommen 2017-02-23 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

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

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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§ 52 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Birgit Ohlsson (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Birgit Ohlssons skrivelse, inkommen 2017-03-01 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

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

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