
Sida 

1 (37) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 

Tid Måndagen den 13 september 2021, klockan 18:30–21:00 

Plats Kung Karls skolas matsal 

Paragrafer 119–146 

Protokollet Anslås: 2021-09-15 till och med 2021-10-06 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja 

Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M) 1:e vice ordförande, Madelene 

Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Rebecca 

Burlind (L), Gunilla Wolinder (L) 2:e vice ordförande, Jenny 

Andersson (KD), Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), 

Rigmor Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Pelle 

Strengbom (S) Ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica 

Stigenberg (S), Margareta Johansson (S), Christer Henriksson (V), 

Roland Jansson (SD) § 140-146, Anders Frödin (SD), Annicka 

Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD) 

Tjänstgörande ersättare Monica Wastelius (C), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), 

Mattias Söderlund (V), Lars-Gunnar Andersson (SD) § 119-139, 

Sussanne Söderström (SD), Robert Redenkvist (SD) 

Ersättare Yrjö Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), Ann-Catrin Cederlund (S), 

Marie Norin Junttila (S), Ronny Moström (S), Lars-Gunnar Andersson 

(SD) § 140-146 

Övriga deltagare Jasemin Bill kvalitetsstrateg § 121, Eva Kristina Andersson 

sekreterare 

Justerare Ordinarie: Ewa Granudd och Elisabeth Kjellin 

 Ersättare: Marita Pettersson och Niklas Magnusson 

  

Dokumenttyp 

Protokoll 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (37) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Justering  

Sekreterare 

Eva Kristina Andersson 

Ordförande 

Pelle Strengbom 

Justerare 

Ewa Granudd Elisabeth Kjellin 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (37) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

 

Innehåll 

§ 119  Revidering av dagordning 5 

§ 120  Allmänhetens frågestund 2021 6 

§ 121  Resultatrapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2020 7 

§ 122  Information – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 8 

§ 123  Information – Delårsbokslut per den 30 april 2021 – Räddningstjänsten  

Mälardalen, RTMD 9 

§ 124  Information – Delårsuppföljning per den 30 april 2021 – Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, VMKF 10 

§ 125  Information – Verksamhetsrapport januari-april 2021 – Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund, VMMF 11 

§ 126  Meddelande om avvisat medborgarförslag – Förvärva gula stationshuset 12 

§ 127  Meddelande om avvisat medborgarförslag – Renovering av pinnparkens  

befintliga leksaker/aktiviteter samt bygga ut 13 

§ 128  Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut per den 30 juni 2021 14 

§ 129  Medborgarförslag – Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 15 

§ 130  Medborgarförslag – Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan  

Coop och Ica 16 

§ 131  Medborgarförslag – Separat cykelväg mellan Köping och Arboga över Valskog 17 

§ 132  Svar på medborgarförslag – Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan  

Jägaråsen och Malmön i Köping 18 

§ 133  Motion – Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i Norden 19 

§ 134  Motion – Fiskekort i Arbogaån 20 

§ 135  Motion – Bygg samlingslokal/ allaktivitetshus i Valskog 21 

§ 136  Svar på motion – Översyn av den politiska organisationen med facknämnder 22 

§ 137  Svar på motion – Inför Huskurage i kommunens fastighetsbolag 24 

§ 138  Svar på motion – Inför möjligheten att väcka en diskussionsfråga 25 

§ 139  Planprogram för Kungsörs tätort 26 

§ 140  Revidering av de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och  

miljön i Arboga och Kungsörs kommun 29 

§ 141  Revidering av föreskrifter för avfallshantering 30 

§ 142  Revidering av policy för medelsförvaltning 32 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 4 (37) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

 

§ 143  Avfallstaxa 2022 33 

§ 144  Ändring av kontostruktur för stiftelser 34 

§ 145  Gemensam hjälpmedelsnämnd – Delårsrapport 1 2021 35 

§ 146  Tillagningskök Paletten 36 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 5 (37) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 119 Revidering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med förslagna revideringar. 

Sammanfattning 

Ordföranden förslår följande revideringar av dagordningen: 

• Ärendet "Försäljning av del av fastigheten Runna 2:1 för etablering 

av solcellspark" utgår. Tilltänkt köpare har dragit sig ur affären. 

• Tillkommande ärende: "Motion - Fiskekort i Arbogaån" 

• Tillkommande ärende: "Motion - Bygg 

samlingslokal/allaktivitetshus i Valskog"  
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§ 120 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Frågan förklaras besvarad. 

Sammanfattning 

Under allmänhetens frågestund frågar Marie Eriksson från föreningen 

Valskogsbygden i Utveckling kommunstyrelsens ordförande hur det går 

med tomterna för nybyggnation i Valskog. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar att länsstyrelsen 

hade synpunkter på ett tidigare förslag som funnits om fyra tomter. Nu har 

plankommittén diskuterat fyra nya alternativ. En träff med föreningen kan 

ordnas kring byggplanerna. 
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§ 121 Resultatrapport Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK) 2020 
Diarienummer KS 2021/60 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar för rapporten. 

Sammanfattning 

Kvalitetsstrateg Jasemin Bill presenterar resultatet för Kungsörs kommun i 

den nationella undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

• Kommunens kvalitet i korthet, KKiK resultat 2020 Kungsör  
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§ 122 Information – Granskning av stiftelser i 
Kungsörs kommun för 2020 
Diarienummer KS 2021/332 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Den revisor som utsetts av kommunfullmäktige att granska kommunens 

stiftelser har lämnat ett PM från 2020 års granskning. I det lämnas 

synpunkter på gjorda iakttagelser. 

Svar på granskningen lämnas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-05 

• GranskningsPM – stiftelser i Kungsörs kommun år 2020 

Skickas till 

• Revisor för granskning av kommunens stiftelser 

• Ekonomichefen  
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§ 123 Information – Delårsbokslut per den 30 
april 2021 – Räddningstjänsten Mälardalen, 
RTMD 
Diarienummer KS 2021/290 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har översänt delårsrapport per den 

30 april 2021 till sina medlemskommuner. Prognostiserat resultat är i 

enlighet med budget. 

Kommunstyrelsen har noterat delårsrapporten och överlämnat den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-05-21, § 136 Delårsbokslut per den 30 april 2021 - 

Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• RTMD 2021-05-25 § 44 Tertialrapport per april 2021 inklusive 

tjänsteskrivelse och tertialrapport 

Skickas till 

• Räddningstjänsten Mälardalen 

• Ekonomichefen  
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§ 124 Information – Delårsuppföljning per den 
30 april 2021 – Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2021/292 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har inkommit med 

delårsuppföljning per den 30 april 2021 till sina medlemskommuner. 

Prognostiserat resultat är positivt med 450 tkr. Samtliga mål förväntas 

uppnås. 

Kommunstyrelsen har noterat delårsuppföljningen och lämnat den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-06-21, § 135 Delårsuppföljning per den 30 april 2021 - 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• VMKF 2021-05-12 § 10 Delårsuppföljning 1 januari - 30 april 2021 

inklusive delårsrapport 

Skickas till 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund 

• Ekonomichefen  
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§ 125 Information – Verksamhetsrapport januari-
april 2021 – Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2021/304 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har överlämnat sin verk-

samhetsrapport per den 30 april 2021 till medlemskommunerna. Det 

prognostiserade resultatet för året uppgår till 527 000 kr vilket är en positiv 

budgetavvikelse på 400 000 kr och i huvudsak hänförlig till bygglovs-

verksamheten. Bedömningen är vidare att samtliga mål uppnås (ett är ännu 

ej bedömt). 

Kommunstyrelsen har noteratar verksamhetsrapporten och överlämnat den 

till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-06-21, § 137 Verksamhetsrapport januari-april 

2021 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• VMMF 2021-05-26 § 45 Verksamhetsrapport januari-april 2021 

inklusive rapport 

Skickas till 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

• Ekonomichefen  
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§ 126 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– Förvärva gula stationshuset 
Diarienummer KS 2021/336 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Mats Gårdsfeldt föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska köpa gula 

stationshuset. 

Kommunfullmäktiges presidium har enats om att förslaget inte ska ställas i 

kommunfullmäktige då fastigheten redan är såld. 

Förslagsställaren har meddelats detta. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-01 

• Medborgarförslag – Förvärva gula stationshuset  
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§ 127 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– Renovering av pinnparkens befintliga 
leksaker/aktiviteter samt bygga ut 
Diarienummer KS 2021/375 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.  

Sammanfattning 

Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag bl.a. att Pinnparkens befintliga 

leksaker/aktiviteter ska renoveras. 

Kommunfullmäktiges presidium har enats om att förslaget inte ska ställas i 

kommunfullmäktige då upprustning av lekparken redan är påbörjad. 

Förslagsställaren har meddelats detta. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-01 

• Renovering av pinnparkens befintliga leksaker/aktiviteter samt 

bygga ut  
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§ 128 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 30 juni 2021 
Diarienummer KS 2021/391 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  

• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nu upprättad rapport är en fullständig rapportering för ej verkställda beslut 

inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 1 

april 2021 – 30 juni 2021 

• 11 ej verkställda beslut SoL (2 män och 9 kvinnor) 

• 4 ej verkställda beslut LSS (2 män och 2 kvinnor) 

Mer utförlig information i ärendet har lämnats till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

SN 2021-08-24 § 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

per den 30 juni 2021  
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§ 129 Medborgarförslag – Staket och fler 
sittplatser till lekparken i Valskog 
Diarienummer KS 2021/331 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att staket och fler sittplatser 

ordnad efter förra årets uppfräschning av lekparken vid Västerlånggatan i 

Valskog. Staketet behövs för att det ska bli säkert för barn att leka. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-05 

Medborgarförslag – Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 130 Medborgarförslag – Avverka lindarna på 
Prästgatan, torget och delen mellan Coop och 
Ica 
Diarienummer KS 2021/354 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan, 

Torget och delen av Drottninggatan mellan Coop och ICA tas bort. 

Förslagsställaren menar att dessa träd förstör fasader, tak och bilar med sitt 

savande och skäpar ned med sina frön och frökapslar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-13 

• Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen 

mellan Coop och Ica 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 131 Medborgarförslag – Separat cykelväg 
mellan Köping och Arboga över Valskog 
Diarienummer KS 2021/371 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson från cykelgruppen för 

Valskosbygdens utveckling föreslår en separat cykelväg mellan Köping och 

Arboga över Valskog. Cykelvägen ska göra det möjligt att ta sig fram med 

cykel, elscooter, elmoped, permobil, rullskidor och motionscykel. Gruppen 

menar att det måste det finnas en säker väg att färdas på om man ska kunna 

cykelpendla till jobbet. Att cykla på gamla E 18 känns så otryggt att man 

hellre avstår än utsätter sig för den faran. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Medborgarförslag – Separat cykel-väg mellan Köping och Arboga över 

Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 132 Svar på medborgarförslag – Skapa en 
gång- och cykelförbindelse mellan Jägaråsen 
och Malmön i Köping 
Diarienummer KS 2020/478 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att låta tekniska chefen påbörja en dialog med 

Köpings kommun. Medborgarförslaget anses som besvarat. 

Sammanfattning 

Anders Kvassman föreslår i ett medborgarförslag att skapa en gång- och 

cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön i Köping. I en 

komplettering föreslår Anders ett antal lösningar för förbindelsen. Ett 

liknande medborgarförslag har besvarats i mars 2020, KS 2019/418 

Cykelbro mellan Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping. Svaret var då 

bland annat att det behöver genomföra ett flertal utredningar och en dialog 

med Köping kommun. Dessutom behöver troligen detaljplanen ändras på 

grund av prickmark.  

Kungsörs kommun är positivt inställd till att arbeta för en förbindelse via 

Jägaråsen under förutsättning att Köpings kommun fattar ett sådant beslut 

och att övriga utredningar visar att det är genomförbart. I ett första skede 

bör en dialog ske med Köpings kommun för att se om intresse finns att 

skapa en förbindelse. Rune Larsen, teknisk chef, tar kontakt med Köping. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-06-21 § 134 Svar på medborgarförslag - Skapa en gång- 

och cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön i Köping 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag 

• Komplettering av medborgarförslag 

Skickas till 

Anders Kvassman 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen 

Lisa Asu Ahlin 

Stefan Lejerdahl  
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§ 133 Motion – Kungsörs kommun bör skapa 
kontakt med en vänort i Norden 
Diarienummer KS 2021/321 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 

• en diskussion gällande en vänort i Norden sker 

• vänorten är knuten till en kommuninnevånare i Kungsör i syfte att 

underlätta kontakten 

• vänorten som får en förfrågan blir Ålesund i Norge, dock kan vi 

tänka oss även andra förslag 

• bidrag till vänortssamarbete sökes via EU program; ”Ett Europa för 

medborgarna” alternativt via SIDAs program ”Kommunalt 

Partnerskap” 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-17 

Motion - Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i Norden 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 134 Motion – Fiskekort i Arbogaån 
Diarienummer KS 2021/394 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att  

• fritt fiske med handredskap införs i Arbogaån i Kungsörs kommun 

• fiskevårdsföreningen i gengäld får ett bidrag från kommunen 

motsvarande dubbla årliga intäkten från fiskekort. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Motion - Fiskekort i Arbogaån 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 135 Motion – Bygg samlingslokal/ 
allaktivitetshus i Valskog 
Diarienummer KS 2021/409 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att kommunens ska lämna stöd för 

planering och uppförande av samlingslokal/allaktivitetshus i Valskog med 

samma standard som i Granhammar och Torpa. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Motion – Bygg en samlingslokal/allaktivitetshus i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 136 Svar på motion – Översyn av den politiska 
organisationen med facknämnder 
Diarienummer KS 2020/431 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C) och 

Monica Wastelius (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

 

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om avslag av 

motionen om översyn av den politiska organisationen till förmån för vårt 

förslag om bifall. Att se över den politiska organisationen med jämna 

mellanrum borde vara mer regel än undantag, så är det tyvärr inte i Kungsör. 

I andra kommuner görs regelbundna översyner och det växer fram nya 

organisationer för att stärka demokratin, helhetssyn och effektivitet. Även 

Kungsör skulle må gott av att se om sitt hus.  Centerpartiet ser stor anled-

ning att se över nuvarande politiska organisation för att skapa bättre förut-

sättningar för den politiska styrningen och ledningen av den kommunala 

organisationen för att vi tillsammans ska klara välfärdsuppdraget. Bifall till 

motion om översyn av den politiska organisationen." 

Sammanfattning 

Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 

Andersson, samtliga (C) föreslog 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. 

Under våren 2021 har kommittén haft i uppdrag att diskutera frågan och det 

beslutades att partiernas representanter skulle ta tillbaka frågan till sina 

partigrupper för dialog kring eventuellt behov. 

När ordförande sammanfattade ärendet efter insamlad information hos de 

olika partierna finns idag inget stöd i majoritet för översyn, varpå 

förvaltningen fick i uppdrag att skriva fram ett förslag på avslag på 

motionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen.  
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Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30, § 152 Svar på motion - Översyn av den politiska 

organisationen med facknämnder 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10 

• Motion - Översyn av den politiska organisationen med facknämnder 

Skickas till 

Motionärerna  
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§ 137 Svar på motion – Inför Huskurage i 
kommunens fastighetsbolag 
Diarienummer KS 2021/309 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar motionens intention genom att uppmana 

Kungsörs Fastighets AB och övriga fastighetsbolag att införa Huskurage 

genom egna tagna policys och implementeringsinsatser. 

Kommundirektören får i uppdrag att följa upp och återrapportera till 

kommunfullmäktige under hösten 2022. 

Sammanfattning 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och 

AnneMarie Andersson har lämnat in en motion gällande införandet av ett 

policydokument om Huskurage inom vårt fastighetsbolag Kungsörs 

Kommun Fastigheter AB (KFAB). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionens 

intention genom att uppmana Kungsörs Fastighets AB och övriga 

fastighetsbolag att införa Huskurage genom egna tagna policys och 

implementeringsinsatser. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp och 

återrapportera till kommunfullmäktige under hösten 2022. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30, § 151 Svar på motion - Inför Huskurage i 

kommunens fastighetsbolag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Inför Huskurage i kommunens fastighetsbolag 

Skickas till 

• Motionärerna 

• KFAB Mats Åkerlund 

• Claes-Urban Boström 

• Ida-Maria Rydberg  
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§ 138 Svar på motion – Inför möjligheten att 
väcka en diskussionsfråga 
Diarienummer KS 2020/441 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 

Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att Kungsörs kommun inför 

möjligheten att ledamöter ska få väcka en diskussionsfråga i de kommunala 

församlingar där personen ingår.  

Partierna tog hem frågan och fick diskutera frågan inför arbete i den 

parlamentariska kommittén för politisk organisation. Det framkom att det 

finns ett önskemål om ett mer dynamiskt kommunfullmäktige, men att 

verktygen finns i form av till exempelvis interpellation, och att det får vara 

gruppledarnas ansvar att uppmana sina ledamöter att vitalisera debatten. 

Även kommunfullmäktiges presidium har möjlighet att skapa dialog kring 

teman och för den mer informella dialogen med medborgare finns det 

beslutat om caféer inför mötena. 

När ordförande sammanfattar ärendet efter insamlad information hos de 

olika partierna finns idag inte ett stöd för införa diskussionsfråga, varpå 

förvaltningen fick i uppdrag att skriva fram ett förslag på avslag på 

motionen. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30, § 153 Svar på motion - Inför möjligheten att väcka 

en diskussionsfråga 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10 

• Motion - Inför möjligheten att väcka en diskussionsfråga 

Skickas till 

Niklas Magnusson  
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§ 139 Planprogram för Kungsörs tätort 
Diarienummer KS 2020/316 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta framarbetat Planprogram för 

Kungsörs tätort. 

Reservationer 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), 

Monica Wastelius (C) och Jenny Andersson (KD) reserverar sig mot 

beslutet enligt följande: 

"Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäk-

tiges beslut om Planprogram för Kungsörs tätort till förmån för vårt förslag 

om i första hand återremiss och i andra hand avslag. Arbetet med att ta fram 

planprogrammet har väckt stort engagemang och det har varit en gedigen 

process. Slutförslaget från de styrande tar däremot inte tillräcklig hänsyn till 

de synpunkter som kommit in. Även myndigheter har lämnat in synpunkter 

och efterfrågat kompletteringar. Länsstyrelsen noterar bland annat att 

kommunen valt att inte ta fram MKB till planprogrammet och upplyser i sitt 

svar om Miljöbedömningsförordning (2017:966). 

Planförslaget pekar ut värdefulla naturmiljöer med hög biologisk mångfald, 

förslag som vi menar helt skulle förstöra Kungsörs höga naturvärden, 

jordbruksmarker och hagmarkssystem. Malmberga, Öster om Ängsvägen, 

Söders gärde, Stallmästarhagen och Skillingenäs är några exempel.  Dessa 

områden bör tas bort ur planprogrammet. Medborgare har tydligt visat på 

områden som de vill freda. Flera partier har också velat stryka områden i 

planprogrammet som redan finns utpekade i översiktsplanen, vilket också 

framfördes vid kommunfullmäktiges möte den 13 september. Vi vill att 

kommunen tar kritiken på allvar och då behöver planprogrammet ändras och 

en ny översiktsplan beslutas. Alla inkomna synpunkter finns redovisas i 

samrådsredogörelsen. 

Utvecklingen av kommunen måste gå i samklang med att vi värnar 

värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden, betes- och 

jordbruksmarker. Möjligheter att bygga finns redan och samtliga partier har 

sagt sig vilja prioritera befintliga detaljplaner för byggande. Gjutaren, 

Borgvik, Alen/Sälgen, Klämsbo, Söders gärde etapp 2 är bara några 

exempel. Prioriterar man dessa så tillgodoses behovet fortsatt väl för flera år 

framåt i väntan på en ny översiktsplan. 

Avslag till förslag till planprogram för Kungsörs tätort." 
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Sammanfattning 

Kungsörs kommun antog en Översiktsplan 2015 som i det läget angav 

önskade områden för utbyggnad av boende. Det man då inte visste var att 

Kungsör skulle växa i den omfattning som vi nu gjort. Under 2016 sattes 

målet om att Kungsör skulle bli 9 000 invånare fram till 2025. Ett stort och 

intensivt arbete startade med att få igång försäljning på redan befintliga 

detaljplaner men också på att få fram nya områden för detaljplaneläggning. 

Antalet möjliga områden för detaljplaneläggning var begränsade i över-

siktsplanen vilket gjorde att vi behövde få fram ett komplement till över-

siktsplanen. Det är detta komplement, Planprogram för Kungsörs tätort, som 

nu är framtagen för ett antagande. Planprogrammet har varit ute på samråd 

och det har diskuterats i de olika politiska partierna och vid plankommitténs 

möten. Den sammanställning som nu ska behandlas och beslutas har i 

största möjliga mån beaktat de synpunkter som kommit in via samråden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta 

framarbetat Planprogram för Kungsörs tätort. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall. 

Petter Westlund (C) yrkar avslag. 

Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C) och Jenny Andersson (KD) 

yrkar återremiss. 

Mikael Peterson (S) yrkar ajournering i tio minuter för partiöverläggning. 

Beslutsordning 

Kommunfullmäktige ajournerar mötet och när överläggningen återupptas 

redogör ordföranden för tänkt propositionsordning. 

 

I ett första skede frågar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller 

senare. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och 

genomförs. Den som röstar för avgörande idag röstar ja. Den som röstar för 

avgörande senare (återremiss) röstar nej. 

Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Rolf Lindgren (S), Linda 

Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Gunilla Lindström (S), Dan 

Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita Pettersson (S), Angelica 

Stigenberg (S), Margareta Johansson (S), Christer Henriksson (V), Mattias 

Söderlund (V), Rebecca Burlind (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund 
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(M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), 

Hans Carlsson (M), Lars-Gunnar Andersson (SD), Anders Frödin (SD), 

Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Sussanne Söderström (SD), 

Robert Redenkvist (SD) och Per Strengbom (S). 

Nej röstar: Madelen Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 

Andersson (C), Monica Wastelius (C) och Jenny Andersson (KD). 

Omröstningen utfaller med 26 ja- och 5 nej-röster. Ärendet ska således 

avgöras idag. 

 

Härefter frågar ordföranden om ärendet ska bifallas eller avslås. Han finner 

att det ska bifallas. Votering begärs och genomförs. Den som röstar för 

bifall röstar ja. Den som röstar för avslag röstar nej. 

Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Rolf Lindgren (S), Linda 

Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Gunilla Lindström (S), Dan 

Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita Pettersson (S), Angelica 

Stigenberg (S), Margareta Johansson (S), Christer Henriksson (V), Mattias 

Söderlund (V), Rebecca Burlind (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund 

(M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), 

Hans Carlsson (M), Lars-Gunnar Andersson (SD), Anders Frödin (SD), 

Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Sussanne Söderström (SD), 

Robert Redenkvist (SD) och Per Strengbom (S). 

Nej röstar: Madelen Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 

Andersson (C), Monica Wastelius (C) och Jenny Andersson (KD). 

Omröstningen utfaller med 26 ja- och 5 nej-röster. Kommunfullmäktige har 

bifallit kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30, § 157 Planprogram för Kungsörs tätort 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Planprogram för Kungsörs tätort, reviderat 

• KS PLAN 2021-05-25 § 7 Planprogram 

Skickas till 

Utvecklingsenheten 

Kungsörs Kommun Teknik AB 

Kungsörs Fastighets AB 

Näringslivsenheten 

Kommunikation  
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§ 140 Revidering av de Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Arboga 
och Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2021/343 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa för Kungsörs kommuns del, 

”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Arboga och 

Kungsörs kommuner” i enlighet med förbundsdirektionens i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund förslag och att dessa föreskrifter ersätter 

tidigare föreskrifter i Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 

Denna föreskrift är gemensam mellan Arboga och Kungsör kommun och 

gäller båda kommunerna. 

De Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga 

och Kungsörs kommuner från 2015 är i behov av en revidering, främst då 

det finns ett behov av att lyfta in reglering av eldning. Tidigare låg reglering 

av eldning i Renhållningsordning. När VafabMiljö tog över ansvaret för 

området togs nya föreskrifter fram gällande renhållning och då följde inte 

reglering av eldning utomhus med.  

Revideringen innehåller följande: 

Tillägg, 5 § Eldning utomhus  

Ett föråldrat ordval har ändrats från gödselstad till gödselplatta. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30, § 154 Revidering av de Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön i Arboga och Kungsörs 

kommun 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Revidering av de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön i Arboga och Kungsörs kommun 

Skickas till 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

• Rune Larsen  
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§ 141 Revidering av föreskrifter för avfalls-
hantering 
Diarienummer KS 2021/280 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderade ”Föreskrifter för 

avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund” att gälla från 1 januari 

2022 i Kungsör kommun. 

Sammanfattning 

Förslag till ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kom-

munalförbund”: 

1. Inledningen: Ta bort skrivningen att ” VafabMiljö kommunalför-

bund har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna utan 

särskilt godkännande från respektive kommunfullmäktige om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning att de inte behöver 

ställas ut.” Anledningen till detta är att förbundsordning och 

avfallsförordningen inte ger utrymme för ett sådant förfarande, 

varför det är omotiverat med den formuleringen i föreskrifterna.  

2. Inledningen: Ändra ”är av redaktionell karaktär” till ”annars är 

liten”, för överensstämmelse med Miljöbalkens lydelse.  

3. Ändra §1 till: ”med stöd av 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen 

(2020:614)”. 

4. Ändra genomgående ”Hushållsavfall” till ”kommunalt avfall” och 

”avfall under kommunalt ansvar” utifrån den nya avfallsför-

ordningen och mallen från Avfall Sverige. 

5. Ändra genomgående ”små avloppsanläggningar” till ”enskilda 

avloppsanläggningar” utifrån den ändrade skrivningen i Miljöbalken 

15 kap. 20 § samt mallen från Avfall Sverige. 

6. Ändra genomgående skrivningar kring returpapper med anledning av 

det nya ansvaret för kommunerna (till exempel §5) och de ändringar 

som föreslås göras i Avfallstaxan. 

7. §34: Komplettera paragrafen med en punkt om tömning av flytande 

avfall för att harmonisera med gällande avfallstaxa och hur den 

bomkörningsavgift som finns i taxan tillämpas. Paragrafen föreslås 

lyda: ”Förbundet har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande 

avfallstaxa och Utföraren har rätt att inte utföra ordinarie 

hämtning eller tömning av: ”…” 

”- Anläggning för flytande kommunalt avfall som inte är åtkomlig 

eller tömd av annan utförare än den som innehar det kommunala 

uppdraget.” 
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Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30 § 156 Revidering av föreskrifter för avfallshantering 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Revidering av föreskrifter för avfallshantering 

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen  
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§ 142 Revidering av policy för medelsförvaltning 
Diarienummer KS 2021/305 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna revideringar av kommunens 

policy för medelsförvaltning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår revideringar av riktlinjerna för 

kapitalplaceringar i aktuell Policy för medelsförvaltning, enligt uppdrag i 

protokoll KS 2019/270, §121. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-06-21, § 138 Finanspolicy/Policy för medelsförvaltning 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 

• Förslag till reviderad policy 

Skickas till 

Ekonomichef 
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§ 143 Avfallstaxa 2022 
Diarienummer KS 2021/279 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö 

kommunalförbund att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

I juli 2020 presenterade regeringen ett förslag till ändring av 

ansvarsförhållandet när det gäller Returpapper. VafabMiljö och flera andra 

remissinstanser svarade att förslaget måste dras tillbaka eftersom förslaget: 

• Saknar helhetssyn och genomarbetade konsekvensanalyser 

• Bryter mot principen att förorenaren betalar 

• Innebär omotiverbara kostnadsökningar för kommunerna 

• Innehåller en orealistisk tidplan för övertagande 

I stället för att dra tillbaka förslaget beslutade regeringen den 22 december 

2020 att upphäva producentansvaret för Returpapper. Det blir i stället ett 

kommunalt ansvar för insamlingen och återvinningen av Returpapper den 1 

januari 2022. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30 § 155 Avfallstaxa 2022 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Avfallstaxa 2022 jämte missiv 

Skickas till 

Rune Larsen 

VafabMiljö kommunalförbund  
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§ 144 Ändring av kontostruktur för stiftelser 
Diarienummer KS 2021/348 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att de av 

Kungsörs kommun förvaltade stiftelsernas bankkonton flyttas till 

kommunens eget kontosystem med egna avräkningskonton (KS 2016/240 § 

158). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat om att de av Kungsörs kommun förvaltade 

stiftelsernas bankkonton ska flyttas till kommunens eget kontosystem med 

egna avräkningskonton (KS 2016/240 § 158). Detta är normalt sett inte en 

politisk fråga och framför allt inte av den digniteten att den hanteras på 

kommunfullmäktigenivå. 

Beslutet har skapat en administrativ börda för den centrala administrationen 

under Kommunstyrelseförvaltningen. Om stiftelsernas bankkonton hålls 

separata från kommunens och bolagens bankkonton, finns dessutom inga 

skäl för eventuella misstänkliggöranden om sammanblandning av 

kommunkoncernens och stiftelsernas banktillgodohavanden.  

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30 § 158 Ändring av kontostruktur för stiftelser 

• Tjänsteskrivelse 

  

Skickas till 

• Västra Mälardalens Sparbank 

• Ekonomiassistent Maria Jäderholm 

• Controller Margareta Larsson 

• Controller Annika Nilsson 

• Ekonomichef  
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§ 145 Gemensam hjälpmedelsnämnd – 
Delårsrapport 1 2021 
Diarienummer KS 2021/327 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för den Gemensamma 

hjälpmedelsnämnden. 

Sammanfattning 

Den Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med en 

delårsrapport per den 30 april 2021. Utfallet är 3,2 miljoner kronor. 

Prognostiserat helårsresultat är 2,3 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30 § 159 Gemensam hjälpmedelsnämnd - Delårsrapport 

1 2021 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Delårsrapport 1 2021 - Gemensam hjälpmedelscentrum 

• § 34 Delårsrapport 1 2021 för Hjälpmedelscentrum 

Skickas till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden  
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Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Tillagningskök Paletten 
Diarienummer KS 2021/282 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att flytta tillagningsköket från Malmberga 

förskola till den nya förskolan Paletten och tillskjuta 700 000 kr i ytterligare 

investeringsmedel. 

Vidare hänskjuts ärendet om att renovera Malmberga förskolas kök så att 

det fortsättningsvis kan användas som mottagningskök till budgetbered-

ningen inför investeringsbudget 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade beslut den 14 september 2020 att anslå 41 550 

000 kr i ett investeringsutrymme för att bygga den nya förskolan. I samma 

ärende så beslutade kommunfullmäktige också att en utredning skulle göras 

om ett tillagningskök i den nya förskolan. 

En utredning och inventering av det totala behovet har nu skett och det visar 

sig att det tillagningskök som idag finns på Malmberga förskola är i stort 

behov av renovering, reinvesteringar och nyinvesteringar. Att ställa om 

Malmberga förskola till mottagningskök och istället färdigställa Paletten till 

tillagningskök under nybyggnationen blir en mer kostnadseffektiv 

åtgärd. Att ställa om Malmberga förskola till mottagningskök innebär att 

viss renovering måste göras men till en mycket lägre kostnad än att renovera 

det för att även fortsättningsvis vara ett tillagningskök.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta tillag-

ningsköket från Malmberga förskola till den nya förskolan Paletten och 

tillskjuta 700 tkr i ytterligare investeringsmedel. Vidare föreslås att ärendet 

om att renovera Malmberga förskolas kök så att det fortsättningsvis kan 

användas som mottagningskök hänskjuts till budgetberedningen inför 

investeringsbudget 2023. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C) och Roland 

Jansson (SD) yrkar bifall. 

Ewa Granudd (M) yrkar återremiss. 
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Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare 

(återremitteras). Han finner att ärendet ska avgöras idag. 

Härefter frågar ordföranden om ärendet ska bifallas och finner att så är 

fallet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-08-30 § 161 Tillagningskök Paletten 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Rune Larsen, teknisk chef 

Felipe Rivera, chef för serviceenheten 

Ekonomichef 

KS ekonom 

BUN:s ekonom 


