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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 8 juni 2020, klockan 18.30-19.45. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson 
(S), Angelica Stigenberg (S), Olof Lindberg (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), 
Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Lina Johansson (C), Jenny Andersson (KD), 
Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Annicka Eriksson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Marie Norin Junttila (S) och Mattias Söderlund (V). 
 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Olof Lindberg och Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Mikael Peterson och Ewa Granudd 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-06-09, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        34-56 87-109 
 Eva Kristina Andersson 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Olof Lindberg   Stellan Lund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-06-08, §§ 34-56 87-109 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-06-10 Datum när anslag  

tas ner 2020-07-02 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-06-08 
34 87 Allmänhetens frågestund 

35 88 Medborgarförslag – Bygg tennisbanor mellan Centralvallen och 
grusparkeringen vid vårdcentralen 

36 89 Svar på medborgarförslag – Ny cykel- och gångbana mellan centrum och 
Klämsbo ridskola 

37 90 Svar på medborgarförslag – Busshållplats vid gamla Transcom (Kungsgatan) 

38 91 Svar på medborgarförslag – Hyra carport i centrum 

39 92 Svar på motion – Ny måltidsorganisation 

40 93 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 13 maj 2020 

41 94 Redovisning av obesvarade motioner per den 13 maj 2020 

42 95 Kemikalieinventering och utfasning av gummigranulat 

43 96 Avfallsplan VafabMiljö 

44 97 Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

45 98 Riktlinjer för fastighetsförvaltning 

46 99 Kost- och städorganisation 

47 100 Förvärv av fastigheten Gösen 7 

48 101 Delårsrapport per den 30 april 2020 

49 102 Motion – Porrfilter i skolan 

50 103 Motion – Bättre trygghet för gamla och unga 

51 104 Avsägelse och fyllnadsval – revisor i kommunrevisionen 

52 105 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare som revisor i Kungsörs Vatten AB 

53 106 Fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämndens presidieberedning 

54 107 Fyllnadsval – ersättare i socialnämndens presidieberedning 

55 108 Investering och svar på medborgarförslag – Ny lekpark i Valskog 

56 109 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 34 87 
Allmänhetens frågestund (KS 2020/17) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 35 88 
Medborgarförslag – Bygg tennisbanor 
mellan Centralvallen och grusparkeringen 
vid vårdcentralen (KS 2020/190) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska 
byggas på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid 
vårdcentralen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Anne Petterssons medborgarförslag inkommet 2020-05-10 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-06-08  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kjell Nordeman, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 36 89 
Svar på medborgarförslag – Ny cykel- och 
gångbana mellan centrum och Klämsbo 
ridskola (KS 2019/391) 

Kjell Nordeman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen byg-
ger en cykel- och gångbana med början vid kyrkogården och slut vid 
Klämsbo ridskola. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Ärendet har varit på remiss hos Kungsörs KommunTeknik AB. 
De har i sitt yttrande framhållit att i den befintliga och beslutade 
planen så finns inte en gång- och cykelbana med från kyrkogården 
till Klämsbo ridskola. 
I kommande plan som ännu inte färdigställts för 2022 och framåt 
med medfinansiering från Trafikverket skulle en sådan gc-väg till 
Klämsbo vara möjligt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår där-
för att frågan utreds och att gc-vägen finns med i kommande plan 
om medfinansiering är möjlig.    

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Nordeman 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 180 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 65 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) och Madelene Fager (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att en gc-väg till Klämsbo utreds. 

Om det är möjligt med medfinansiering så ska den finnas med i 
kommande plan för framtida gc-vägar från 2022 och framåt. 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anita Larsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 37 90 
Svar på medborgarförslag – Busshållplats 
vid gamla Transcom (Kungsgatan)  
(KS 2019/323) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats 
ordnas vid gamla Transcom. Den fungerar både till Köping och 
Eskilstuna. Förslagsställaren menar att det är gott om plats på båda 
sidor och att det är mer centralt än järnvägsstationen.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog då att medborgarförslaget 
skulle anses besvarat då förslaget överensstämde med de planer 
kommunen hade för kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige åter-
remitterade dock ärendet för att fylla på med mer underlag från 
bl.a. Västmanlands Lokaltrafik. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 beslutades 
att Kungsörs Kommun Teknik AB får i uppdrag att färdigställa en 
hållplats på den plats förslagsställaren önskat. Därmed föreslås nu 
att förslaget besvarat och beviljat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-09-17 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 141 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-01-24 § 4 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-10 § 28 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 66 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 Madelene Fager (C), Jenny Andersson (KD) och Stellan Lund 

(M) meddelar att respektive partis företrädare inte deltar i 
beslutet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anita Larsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 38 91 
Svar på medborgarförslag – Hyra carport i 
centrum (KS 2019/410) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att det i centrum ska 
vara tillval och inte obligatoriskt och inte ingå i hyran med carport. 
Där Anita Larsson bor på Karlavägen saknar en tredjedel av hus-
hållen bil och carportarna står tomma och tar upp onödig plats och 
kostnad i centrum. 
 
Kommunfullmäktige skickade ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen bad Kungsör Fastighets AB om ett 
yttrande då det är bolaget som ansvarar för frågan i sina fastighe-
ter. De svarar bland annat att Kungsörs kommun har idag inte nå-
gon parkeringsnorm. Det betyder att det inte finns något formellt 
krav att bygga några parkeringsplatser till de lägenheter som pro-
duceras i kommunen. 
 
Det måste vara fastighetsbolagens egna beslut om det skall ingå 
carport i hyran eller ej i de lägenheter som erbjuds hyresgäster att 
hyra. KFAB har valt detta beslut för att underlätta för oss att kunna 
hyra ut de lägenheter vi på senare år byggt.  
 
Medborgarförslaget bör anses för besvarat då kommunen inte 
själva ansvarar för frågan utan detta är en fråga mellan hyresgäster 
och respektive hyresvärd.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-12-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13 §7 
• Remissyttrande från Kungsör Fastighets AB 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 66 

 
Beslut Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget för besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 39 92 
Svar på motion – Ny måltidsorganisation  
(KS 2019/358) 

Alliansen har genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och 
Jenny Andersson (KD) föreslagit i en motion att måltidsorganisa-
tionen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kommunsty-
relsen under 2020. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrel-
sen för beredning 11 november 2019. Kommunfullmäktige gav 
efter detta i samband med beslut om 2020 års budget uppdrag till 
kommundirektören den 25 november 2019 att se över kostverk-
samheten i kommunen gällande dess organisering samt eventuellt 
inrätta den under kommunstyrelsen med tillhörande konsekvens-
analys. Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020 om en ny 
kostorganisation och en flytt av kostverksamheten till kommun-
styrelsens förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför kommunfullmäk-
tige att motionen ska anses besvarad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från alliansen 2019-10-22 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11 § 166 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 192  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 80  
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 68 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) och Madelene Fager (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 40 93 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 13 maj 2020 (KS 2020/192) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag äldre än 6 månader per den 13 maj 
2020. Av den framgår att det i nuläget finns 2 obesvarade med-
borgarförslag, båda inkomna under 2019.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Båda förslagen 
beräknas besvaras under 2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förteckning 2020-05-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 70 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 41 94 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 13 maj 2020 (KS 2020/193) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner äldre än 6 månader per den 13 maj 2020. Av 
den framgår att 3 motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras och svar ska ges efter genomförande av ny kostorga-
nisation som nu beslutats. Kan genomföras hösten 2020.  

- De två andra motionerna beräknas även dessa kunna besvaras 
under 2020. 

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förteckning 2020-05-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 71 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 42 95 
Kemikalieinventering och utfasning av gum-
migranulat  
(KS 2018/261, KS 2018/452, KS 2019/382) 
Efter ett medborgarförslag 2018 som föreslog ett förbud mot gum-
migranulat i Kungsör fick bolagen 2019 ett uppdrag via ägardirek-
tiven att genomföra en utredning om vilka kemikalier som an-
vänds. Om det fanns gummigranulat, anta en plan för utfasning av 
dessa kemikalier. Ärendet rapporterades till kommunstyrelsens 
presidium hösten 2019 som då bad om en komplettering gällande 
anläggningar för kultur och fritidsverksamheten.  
 
Utredningen är nu helt klar, det har genomförts en inventering och 
registrering av alla kemikalier som används och/eller lagras i bo-
lagen och inom kultur och fritid. Vid byggande och skötsel av 
konstgräsplanen har man följt de rekommendationer som finns på 
marknaden. Konstgräsplanen är anlagd 2013 med en livslängd på 
10 år, under 2022/2023 måste det genomföras en grundlig översyn 
av gräsplanen. Kungsör KommunTeknik AB rekommenderar att 
man avvaktar utfasning av granulatet med tanke på den korta tek-
niska livslängd som är kvar på konstgräsplanen och i samband 
med översynen göra en utredning på vilka möjligheter och produk-
ter som finns att tillgå på marknaden. 
 
Kemikaliehanteringen är en process som är fortlöpande och 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att uppdraget i och med 
denna redovisning är genomförd. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse Kungsör KommunTeknik AB 2020-04-06 
• Rapport Kemikalieinventering inklusive Produktdatablad 

SBR granulat och Saltex tekniska data 
• Tjänsteskrivelse från bolagscheferna i Kungsör kommun-

koncern 2019-11-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 72 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kemikaliein-
venteringen och planen för utfasning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Teknisk chef, miljöstrateg, kommundirektör, Vafab 
Miljö, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 43 96 
Avfallsplan VafabMiljö (KS 2018/505) 
Förslag till Avfallsplan 2020 - 2030 skickades under våren 2019 ut 
i samtliga medlemskommuner på samråd. Utifrån det stora antalet 
synpunkter som inkom under samrådet har avfallsplanen reviderats 
under hösten 2019.  
 
Kommunstyrelsen ombads därefter att granska omarbetad version 
av avfallsplanen samt komplettera planen med de mål och åtgärder 
som kommunen avser arbeta med för att förebygga och begränsa 
nedskräpning. Synpunkter lämnades i januari 2020. 
 
Planen är nu reviderad och ligger till förslag som beslut. Planen 
sträcker sig till 2030 men kommer att följas upp 2022 och 2026 
med möjligheter att revidera delmål och aktiviteter. 
 
Planen är uppbyggt på så sätt att målen kan implementeras i den 
kommunala planeringen för att säkerställa ett aktivt arbete med 
planen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det kommer att 
krävas resurser om man ska uppnå alla mål men att det ändå är po-
sitivt att målen är högt ställda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 
• Missiv avfallsplan VafabMiljö 2020-04-27 
• Utkast avfallsplan med bilagor VafabMiljö 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 8 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 73 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2020 - 2030 för Kungsörs 

kommun att gälla från och med 2021-01-01.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 44 97 
Årsredovisning 2019 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2020/173) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter be-
viljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2020-
03-04§ 9 jämte årsredovisning, revisionsberättelse, samt 
protokollsutdrag från revisorer 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 74 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB (inkl. antagna riktlinjer), 
fastighetsgruppen genom kommundirektören (inkl. 
antagna riktlinjer), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 98 
Riktlinjer för fastighetsförvaltning  
(KS 2020/186) 
Fastighetsgruppen bestående av kommundirektör, ekonomichef, 
teknisk chef, barn- och utbildningschef samt socialchef har sedan 
2018 diskuterat och resonerat sig fram till hur fastighetsförvalt-
ningen ska vara utformad i Kungsörs kommun. Riktlinjer har tidi-
gare saknats och förslaget läggs nu fram för beslut.  

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning  
2020-05-07 

• Förslag till Riktlinjer för fastighetsförvaltning daterade  
2019-05-07 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 75 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för fastighetsförvaltning i 

Kungsörs kommun. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektör, kostchef, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomichef, 
Kungsörs KommunTeknik AB, HR-chef, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 46 99 

  Kost- och städorganisation (KS 2020/95) 
I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslu-
tade kommunfullmäktige att se över kostverksamheten i kom-
munen och begärde en konsekvensanalys. 

 
Konsekvensanalysen godkändes i kommunfullmäktige 2020-
05-04. Då beslutades också att slå samman kostverksamheten 
med den städverksamheten och bilda en ny enhet, kost- och 
städenheten.  
 
En genomförandeplan har nu arbetats fram för att göra en sam-
manhållen städorganisation som organisatoriskt hamnar i den 
nya organisationen kost- och städenheten under kommunstyrel-
sen. Planen ligger nu för beslut. 
 
Samtidigt behöver kommunfullmäktige besluta om nödvändiga 
ramjusteringar mellan kommunstyrelsen, barn-och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för genomförandet som ska ske 1 
augusti. 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 80 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 
• Genomförande lokalvårdsorganisation 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 77 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner genomförandeplanen för en 

sammanhållen städorganisation och de nödvändiga ramjuste-
ringar som krävs för att den nya kost- och städorganisationen 
ska kunna träda ikraft från och med 1 augusti 2020. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 47 100 
Förvärv av fastigheten Gösen 7  
(KS 2020/197) 
En långsiktig förändring av hamnområdet och utveckla det till att 
bli mer tillgängligt för både kommunens invånare som dess besö-
kare pågår. En sådan förutsättning är att köpa silon eller fastighe-
ten Gösen 7 som den heter.  
 
Genom detta förvärv så skapar vi egna möjligheter att försköna 
och göra Kungsör till en ännu attraktivare bostads- och besöksort. 
 
Köpet av Gösen 7 är förhandlat till 675 tkr. För att veta exakt riv-
ningskostnad så måste en upphandling genomföras. Den delen 
kommer senare. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 77 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar om att förvärva fastigheten Gösen 7 

för den maximala summan av 675 000 kronor.  
 

Kommundirektören får i uppdrag att fullfölja affären genom att 
skriva nödvändiga avtal och att påbörja en upphandling för riv-
ning av byggnaden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 48 101 
Delårsrapport per den 30 april 2020  
(KS 2020/199) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram.  
 
Det redovisade resultatet för kommunen per 30 april uppgår till  
-4184 tkr (-4367 tkr 2019) per den 30 april, att jämföras med en 
budget på +2167 tkr. Semesterlöneskuld ingår med -10 317 tkr. 
 
Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli + 3,0 mkr, 
inkluderat exploateringsintäkter på 3,7 mkr. Det budgeterade ba-
lanskravsresultatet är 6,5 mkr. I balanskravsresultatet ingår inte 
exploateringsintäkter varför det prognostiserade balanskravsre-
sultatet blir -0,7 mkr att jämföras med det budgeterade resultatet 
på + 6,5 mkr. En försämring av resultatet med 7,2 mkr jämfört 
med budget. 

 
 

(Alla belopp i tkr) 
Utfall  Budget Av-

vikelse 
Års-
budget 

Prognos 
helår 

Kommunstyrelsen 25 652 25 119 -533 75 358 76 358 
Barn- och utbild-
ningsnämnden 

85 589 81 081 -4 509 243 242 246 242 

Socialnämnden 84 416 84 000 -416 252 000 252 000 
Finansiering 191 473 192 367 -894 577 100 577 600 
Resultat -4 184 2 167 -6 351 6 500 3 000 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2020 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2020-05-25, § 4 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25, § 87 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

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

 
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den 

till handlingarna.  
  

Kommundirektören får i uppdrag att arbeta för att få ekonomin i 
balans enligt budget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 49 102 
Motion – Porrfilter i skolan (KS 2020/168) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina 
Johansson alla (C) föreslår i en motion att 
- Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på 

kommunens datorer och surfplattor 
- samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar por-

nografi på skolans datorer och surfplattor 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson och Lina Johansson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 50 103 
Motion – Bättre trygghet för gamla och unga 
(KS 2020/209) 

Roland Jansson, Lars Gunnar Andersson och Gunnar Uggelfors, 
alla (SD) föreslår i en motion att kommunen  
- ska se över anställningsformerna i äldreomsorgen och försko-

lan 
- få mer fast personal så det blir mindre olika personal 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson, Lars Gunnar Andersson och 
Gunnar Uggelfors 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, kommunrevisionen, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 51 104 
Avsägelse och fyllnadsval – revisor i kom-
munrevisionen (KS 2018/412) 

Ari Jaanus (SD) önskar bli befriad från uppdraget som revisor i 
kommunrevisionen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ari Jaanus skrivelse 2020-05-15 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ari Jaanus (SD) från uppdraget som revisor i kom-
munrevisionen från och med den 9 juni 2020 

- väljer Michael Vidin (SD), Kungsgatan 105, 736 33 Kungsör, 
till ny revisor i kommunrevisionen från och med den 9 juni 
2020 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs Vatten AB, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 52 105 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare som 
revisor i Kungsörs Vatten AB (KS 2019/128) 

Ari Jaanus (SD) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare för 
revisor i Kungörs Vatten AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ari Jaanus skrivelse 2020-05-15 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ari Jaanus (SD) från uppdraget som ersättare för 
revisor i Kungörs Vatten AB från och med den 9 juni 2020 
 

- väljer Michael Vidin (SD), Kungsgatan 105, 736 33 Kungsör, 
till ny ersättare för revisor i Kungörs Vatten AB från och med 
den 9 juni 2020 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, barn- och utbildningsnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 53 106 
Fyllnadsval – ersättare i barn- och utbild-
ningsnämndens presidieberedning  
(KS 2018/415) 

Kommunfullmäktige beslutade den i april 2020 att entlediga Ronja 
Lund-Wall (M) från uppdraget ledamot i socialnämnden. I och 
med detta förföll även hennes uppdrag som ersättare i nämndens 
presidieberedning.  

 
Ny ledamot har valts, men inte ersättare till presidieberedningen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-06, § 52 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Yrjö Björkqvist (M), Långtäby 104,  
731 97 Köping, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
presidieberedning från och med den 9 juni 2020 och resterande 
mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 54 107 
Fyllnadsval – ersättare i socialnämndens 
presidieberedning (KS 2018/416) 

Kommunfullmäktige beslutade den i april 2020 att entlediga Yrjö 
Björkqvist (M) från uppdraget ledamot i socialnämnden. I och med 
detta förföll även hans uppdrag som ersättare i nämndens presidie-
beredning.  
 
Ny ersättare har valts, men inte ersättare till presidieberedningen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-06, § 53 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Ronja Lund-Wall (M), Ladugårdsvägen 
38, 736 35 Kungsör, till ny ersättare i socialnämndens presidie-
beredning från och med den 9 juni 2020 och resterande mandat-
period. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, Jennie Ström, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 55 108 
Investering och svar på medborgarförslag  
– Ny lekpark i Valskog (KS 2019/169) 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att en ny lekpark i 
Valskog byggs som en knutpunkt för en växande kommundel. 

 
 Kommunstyrelsen föreslog i sitt beslut i oktober 2019 att förvalt-

ningen skulle ta med förslaget om investering i budgetprocess 
2020 för prioritering gentemot övriga investeringar för att efter 
detta återkoppla till förslagsläggaren.  

 
 Inför detta beslut hade Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) i 

ett yttrande noterat att de under 2020 planerat att tillföra lekplatsen 
i Valskog en tjädergunga, ett lekhus och ytterligare något mindre 
lekredskap. De föreslog att 115 000 kronor skulle tillföras KKTAB 
i investeringsmedel för att uppföra en kombilek.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att in-

vesteringen fanns med till budgetberedningen och i beslutsunder-
laget till kommunfullmäktige och behandlades positivt men så i 
själva beslutet så fanns det inte med längre. Beslutet bör därför 
korrigeras. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-05-03 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 91 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl, KKTAB 

2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21, § 144 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-29 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) och Stellan Lund (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktig kompletterar tidigare investeringsbeslut med 

en investering för en upprustning av lekplats i Valskog. För inves-
teringen avsätts maximalt 115 000 kronor och en årlig driftkost-
nad med 10 000 kronor. 

 
 I och med detta förklaras medborgarförslaget beviljat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 56 109 
Hälsningsord 

Ordföranden Per Strengbom tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
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