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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 13 maj 2019, klockan 18.30-20.30. 

 

Beslutande Per Strengbom (M) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Gunilla A 
Aurusell (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer Henriksson (V), 
Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas 
Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Jenny Andersson (KD), Anders Frödin (SD), Magnus Vidin (SD) och Britt-
Marie Häggkvist-Back (SD), Rune Broström (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Gunilla Lindstöm (S), Mattias Söderlund (V), Yrjö Björkqvist (M), Monica Wastelius (C), 

Lars-Gunnar Andersson (SD) och Sussanne Söderström (SD). 
 

Ersättare  Urban Dahlgren (S), Marie Norin Junttila (S), Maivor Norgren (M), Niclas Lund (M), Uno 
Gripenberth (KD), Kenneth Axelsson (KD) och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Ekonomichef Bo Granudd § 69, revisor Håkan Sundström §§ 72-75, revisor Lars Wigström 

§§ 82-83  och kommunsekreterare Josephine Härdin  
 

Utses att justera Christer Henriksson och Magnus Vidin 
Ersättare för 
justerare Olof Lindberg och Britt-Marie Häggkvist Back 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-05-13, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        67-89 
 Josephine Härdin 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Christer Henriksson   Magnus Vidin 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2019-05-13, §§ 67-89 
Datum när 
anslag sätts upp 2019-05-14 Datum när anslag  

tas ner 2019-06- 04 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
Protokoll 2019-05-13 
 

§§ Ärende 
67 Ändring av dagordning 

68 Allmänhetens frågestund 

69 Information 

70 Medborgarförslag – Återinför habilitetsersättning för kommunens medborgare  

som idag arbetar i daglig verksamhet. (KS 2019/115) 

71 Medborgarförslag - Rutiner för bortforsling av skrotbilar KS 2019 118 

72 Revisionsrapport - grundläggande granskning 2018 KS 2019 119 

73 Revisionsrapport - uppföljning av ett antal granskningar genomförda 2015 - 2018 KS 2019 12  

74 Revisionsrapport - Uppföljning av kommunens modell för målstyrning KS 2019 123 

75 Svar på revisionsrapport - granskning av bokslut och ÅR 2018 KS 2019 60 

76 Svar på medborgarförslag - Bullervallarna vid Skillingeudd (KS 2019 32) 

77 Svar på medborgarförslag - Fotbollsmål till Hagaskolans skolgård KS 2018 462 

78 Svar på motion - Stoppa användningen av engångsartiklar i plast KS 2018 260 

79 Fördjupad samverkan - gemensam alkoholhandläggning i Västra Mälardalen KS 2019 99 

80 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun KS 2018 115 

81 Årsredovisning 2018 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden KS 2019 93 

82 Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens Kommunalförbund KS 2019 98  

83 Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kungsörs Kommunföretag AB KS 2019 60 (  

84 Interpellation - Webbsända fullmäktigesammanträden KS 2019 155 

85 Interpellation - Avfall KS 2019 168 

86 Motion - Inför skolvärdar på Kungsörs skolor KS 2019 166 

87 Motion - Återkommande IS krigare KS 2019 181 

88 Motion - Alternativ bussväg i Kungsör  KS 2019 182 

89 Enkel fråga - Trafiksituationen på Kungsgatan KS 2019 178 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-13  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 67 
Ändring av dagordning 

 Ordföranden informerar om att tre ärenden inkommit sedan 
kallelsen skickades ut.  

 
- Motion gällande Återkommande IS-krigare KS 2019/181 
- Motion gällande Alternativ bussväg i Kungsör KS 2019/182 
- Enkel fråga – Trafiksituationen på Kungsgatan KS 2019/178 

 
 Ordföranden föreslår att ärendena läggs till dagordningen. 
 
Beslut Kommunfullmäktige kompletterar dagordningen med dessa 

ärenden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 68 
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
Ordförande finner att det inte finns några frågor från allmänheten 
varför mötet börjar omedelbart 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 69 
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 
 

 
a) Ekonomiutbildning, Bo Granudd, ekonomichef  

 
Information gavs främst kring utjämningssystemet och hur den 
kommunala budgeten byggs upp. 
 

Beslut   Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Berith Öberg 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 70 
Medborgarförslag – Återinför 
habilitetsersättning för kommunens 
medborgare som idag arbetar i daglig 
verksamhet. (KS 2019/115) 

Berith Öberg föreslår i ett medborgarförslag att återinföra 
habilitetsersättning för kommunens medborgare som idag arbetar i 
daglig verksamhet. Ersättningen togs bort för ett antal år sedan.  
 
Socialnämnden beslutade i november 2018 att habiliterings-
ersättning skulle återinföras. Detta har nu inträffat och ersättning 
kommer utgå från 1 april 2019.  
 
Med detta anses medborgarförslaget beviljat. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Berith Öberg 2019-04-03 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-27 
• Information om habiliteringsersättning 2019-04-15 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat med 

hänvisning till att habitileringsersättning införts från och med den 
1 april 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71 
Medborgarförslag – Inför rutiner för 
bortforsling av bilar från centrum. (KS 
2019/118) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att rutiner införs för att 
forsla bort skrotbilar från centrum.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-04-05 
 
 
 
Beslut  Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat med 

hänvisning till att förslagsläggaren noterat att befintliga rutiner 
fungerar och meddelat sig nöjd med vidtagna åtgärder. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, Överförmyndarnämnden 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 72 
Revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2018 (KS 2019/119)  
  
Kungsörs revisorer har granskat kommunens styrelse och nämnder 
för att bedöma ansvarsfrågan gällande styrelsens och nämnders 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 
samt måluppfyllelse. 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning 
uppföljning och kontroll. Dock rekommenderas ett par 
utvecklingsområden 
 

Revisorerna rekommenderar att  
- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 

2019 
- Kommunstyrelsen utvärderar och bedömer kommunens 

samlade system för intern kontroll. 
 
Revisionens ordförande Håkan Sundström föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KPMGs rapport Grundläggande granskning 2018 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till kommun-

styrelsen för besvarande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 73 
Revisionsrapport - uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda 2015 - 2018 (KS 
2019/122)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de 
rekommenderade åtgärderna har genomförts eller pågår att 
genomföra men konstaterar att ett antal rekommendationer 
kvarstår.  
 

Revisorernas kvarstående rekommendationer inom de olika 
granskade ansvarsområdena  
 
IT-organisation och funktion 
 
Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd 
för verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra 
systemförvaltningen i samtliga system.  
 
Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och 
dokumenteras samt att en rutin tas fram som säkerställer att 
uppgifter om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade. 
 
Inköp och upphandling 
 
Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer 
att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids.  
 
Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför 
kontroller för att säkerställa avtalstrohet.  
 
Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för 
upphandlingsverksamheten och riktlinjer för 
direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida.  
 
Att, i enlighet med fullmäktige beslut, notering ska införas i 
Upphandlings- och inköpspolicy att direktupphandlingar ska 
hanteras i enlighet med de nya riktlinjerna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

Lokalförsörjning 
Att fastställa en övergripande strategi för kommunens 
lokalförsörjning.  
 
Att genomföra en processkartläggning för 
lokalförsörjningsprocessen i allmänhet och 
investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.  
 
Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i 
samband med att barn- och utbildningsförvaltningen behövde 
nya lokaler inför höstterminen 2015 samt formalisera det sättet 
att arbeta. 
 
Ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende 
socialtjänstlagen och regler för delegation. 
 
Intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar 
 
Samtliga rekommendationer som getts kvarstår. 
 
Intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
 
Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi 
rekommenderar kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista 
som tagits fram av personalchefsgruppen och VMKF. 
 
Samverkan i insatser för barn och ungdomar 
 
Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt 
beskriver hur samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas 
till respektive nämnd.  
 
Rekommendationerna har i stort genomförts, vi 
rekommenderar att en uppföljning görs för att utvärdera hur 
samverkan mellan förvaltningarna har utvecklats. 
 
Förberedelser inför införandet av GDPR 
 
Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de 
identifierade åtgärderna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
 
Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit 
någon ny information i samband med uppföljningen. 
 
Kommunrevisionen emotser svar senast 2019-05-31 på vilka 
konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt 
att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs 
för en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras. 
 
Revisionens ordförande Håkan Sundström föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 – 2018 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till kommun-
styrelsen för besvarande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 74 
Revisionsrapport - uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (KS 
2019/123)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen 
är att arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 
tydliggöra sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och 
implementeras i kommunen. 

 
Kommunrevisionen emotser svar senast 2019-05-31 på vilka 
konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt 
att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs 
för en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras. 
 
Revisionens ordförande Håkan Sundström föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till kommun-
styrelsen för besvarande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KPMG, revisionen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 75 
Meddelande om svar på revisionsrapport – 
Granskning av bokslut och årsredovisning 
2018 (KS 2019/60) 

I revisionsrapporten till årsbokslutet 2018 gör de 
förtroendevalda revisorerna följande sammanfattning: 

 
- ”…resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av 

fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning.” 

- Den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen är 
inte tillfredsställande 

- Två fel har identifierats som avvikelser från god 
redovisningssed, pkt 3.7 och pkt 3.10 

 
Kommunfullmäktige önskade en redovisning från 
kommunstyrelsen av svaret till revisorerna senast i juni 2019. 

 
Kommunstyrelsen är överens om resultatkommentaren från 
revisorerna och har nu formulerat ett svar i form av en 
tjänsteskrivelse på kritiken gällande de övriga bristerna 
(bilagd).  
 
Revisionens ordförande Håkan Sundström tackar för svaret. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör och ekonomichef 

2019-04-11 
• Revisionens granskningsrapport 2019-03-27 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019- 04-23 § 54 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Elin Bergström 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 76 
Svar på medborgarförslag – Bullervallarna 
vid Skillingeudd (KS 2019/32)  
Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att bullervallarna 
anlagda vid Skillingeudd även ska kunna användas som 
pulkabackar under vinterhalvåret. Att ytan avjämnas så att 
pulkaåkning ska vara möjlig ut mot befintligt gärde. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB håller på att bygga bullervallar 
mellan bostadsområdet, efter vägsträckningen, och 
industriområde / järnväg. Dessa bullervallar är inte färdigställda 
och kommer att jämnas till och förses med ett planteringslager 
och besås med gräs. På bullervallens krön kommer ett gångstråk 
att anläggas. 
Bullervallarna kommer att färdigställas under året. Bullervallarna 
kommer att vara lämpliga för pulkaåkning ut mot gärdet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Elin Bergström  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 28 
• KKTABs tjänsteskrivelse 2019-03-01 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 46 

 
Beslut Kommunfullmäktige noterar att förslagsställarens önskemål 

kommer att förverkligas genom att KKTAB ansvarar för att 
bullervallarna färdigställs och förklarar därmed 
medborgarförslaget bifallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsställarna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 77 
Svar på medborgarförslag – Fotbollsmål till 
Hagaskolans skolgård (KS 2018/462)  
Klass 3A på Hagaskolan föreslår att kommunen ska sätta upp 
fotbollsmål på Hagaskolans skolgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på remiss och 
har svarat att fotbollsmål har flyttats från Ulvesundsområdet 
till Hagaskolans skolgård. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från klass 3A Hagaskolan  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 19 
• BUN protokollsutdrag 2018-12-19 § 62 
• Fredrik Bergh tjänsteskrivelse 2018-12-12 
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-23 §47 

 
Beslut Kommunfullmäktige noterar att förslagsställarnas önskemål har 

förverkligats genom att barn- och utbildningsförvaltningen har 
och flyttat mål till skolan och förklarar därmed 
medborgarförslaget bifallet. 
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§ 78 
Svar på motion – Stoppa användningen av 
engångsartiklar i plast (KS 2018/260)  
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnnMarie Andersson 
(C), Gunnar Karlsson (C), och Eleonor Westlund (C) föreslår i en 
motion att kommunen ska 
 
• Stoppa användningen av engångsartiklar i plast 
• Ta fram en plan för utfasning av all fossil plast.  
 
Detta med anledning av plasternas negativa miljöpåverkan och 
bidrag till användandet av fossila material.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. 
Förslaget innebär att kommunen ställer sig positiv till framtagande 
av en plan för utfasning av produkter bestående av så kallad fossil 
plast. De engångsartiklar av plast som används i kommunens 
verksamheter bör kartläggas och alternativ ses över. Dessutom bör 
kostnader och andra konsekvenser undersökas och eventuella 
undantag göras där inga alternativ finns.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), 

AnnMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), och Eleonor 
Westlund (C)  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 § 77 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-03-29 
• Protokollsutdrag KS 2019-03-24 § 48 
• Skriftlig reservation mot KS-beslut från Madelene Fager (C) 

och Petter Westlund (C) 2019-03-24 
 
KF överläggning                Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionens förslag i sin helhet. 

Mikel Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Akten, motionärerna 
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Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C). 

 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget 

att ta fram en plan för utfasning av fossil plast. Planen ska 
innehålla prioriteringar och förslag på alternativ samt konse-
kvenser av ett utbyte.  

 
Reservation Skriftlig reservation från Madelene Fager (C). 
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§ 79 
Fördjupad samverkan – Gemensam alkohol-
handläggning i Västra Mälardalen  
(KS 2019/99) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om gemensam 
alkoholhandläggning lyfts. I en utredning lämnas förslag som 
innebär vissa investeringar, dessa anses motiverade genom effek-
tiviseringar i minskat administrativt arbete, kortare beslutsvägar 
och en ökad servicegrad till tillståndshavarna.  
 

 Förslaget innebär bl.a. att  

- ett samverkansavtal tecknas,  

- gemensamma riktlinjer för alkoholservering och ansöknings- 
och tillsynsavgifter samt gemensamma regler kring delegation 
antas 

- Köpings kommun ansvarar för det praktiska arbetet 

- Kungsör och Arboga köper licenser för ett handläggarstöd och 
de inkorporeras i Köpings installation  

- en digitaliserad ansökningsprocess och tillsyn införs 

Kommunstyrelsen godkände samverkansavtalet om gemensam 
alkoholhandläggning enligt utredningens förslag. Socialchef Lena 
Dibbern fick i uppdrag att teckna avtalet. 

Nya ansöknings- och tillsynsavgifter för ärenden om serveringstillstånd 
enligt alkohollagen och riktlinjer för alkoholservering ska beslutas i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2019-03-11 
• Utredning om gemensam alkoholhandläggning inom ramen för 

fördjupad samverkan i Västra Mälardalen inklusive bilagorna 
1. Förslag till samverkansavtal om alkoholhandläggning 

mellan kommuner i Västra Mälardalen 
2. Förslag till gemensam delegationsordning rörande serve-

ringstillstånd i Köping, Arboga och Kungsör – Tillägg till 
Samverkansavtal om alkoholhandläggning mellan kommu-
ner i Västra Mälardalen 
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3. Förslag på ansöknings- och tillsynsavgifter i ärenden om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen 2019 

4. Förslag till AlkT-Avtal med Landborgen AB 
5. Förslag till riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner 
• Protokollsutdrag KS 2019-04-23 § 49 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta nya ansöknings- och tillsynsavgifter för ärenden om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) i enlighet 
med förslaget 

- ansökningsavgifter från och med den 1 september 2019 
- tillsynsavgifter från och med den 1 januari 2020. 

• revidera riktlinjer för alkoholservering från och med den 1 
september 2019 i enlighet med förslaget 

 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänt 
samverkansavtalet och kommunfullmäktige godkänner föreslagna 
avgifter samt att Arboga och Köpings kommuner fattar motsva-
rande beslut.  
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§ 80 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommun-
fullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordnings-
föreskrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april 
2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommun-
fullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar.  Kommun-
fullmäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya 
föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för 
beslut. Detta nya förslag antogs 2019-02-11 och anmäldes till 
länsstyrelsen som nu upphävt två paragrafer. Ordningsföreskrifterna 
har nu redigerats utifrån detta upphävande och läggs åter upp för 
beslut och anmälan till länsstyrelsen. 

Under kommunstyrelsens överläggning ställdes en fråga kring 
tolkning av fiskeförbud vid bryggor och kajer. Klargörande gavs av 
kommundirektör Claes-Urban Boström att förbudet gäller med 
avsikt att inte störa båtliv och badande. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 
2019-04-12 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-11 § 12 
• Länsstyrelsens svar: Anmälan enligt ordningslagen av nya 

lokala ordningsföreskrifter 2019-03-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 50 

 
  
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr 14/2019. 
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§ 81 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2018 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2019/93) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag 2019-
03-01, § 9 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 51 
  
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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§ 82 
Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2019/98) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018. 
 

KF överläggning   Revisor Lars Wigström föredrar revisionsarbetet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsrapport granskning av ÅR VMKF 2019-03-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 52 

 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018. 
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§ 83 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2018 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2019/60) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2018. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-23 att ge ombudet till 
bolagsstämman i uppdrag att rösta för att 

 
- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2018 för 

Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2018. 

 
KF överläggning   Revisor Lars Wigström föredrar revisionsarbetet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kungsörs 
Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 

• Revisorernas granskningsrapport ÅR 2018 KKAB 2019-03-
18 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-23 § 53 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2018 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 
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§ 84 
Interpellation – Webbsända 
fullmäktigesammanträden (KS 2019/155) 
AnneMarie Andersson (C) skriver i en interpellation att beslut 
fattades om att införa webbsända fullmäktigesammanträden 2015 
och även att införa fullmäktigecaféer under förra mandatperioden.  
 
Hon frågar Mikael Peterson, ordförande: 

- När kommer kommunfullmäktiges sammanträden att 
webbsändas? 

- När kommer fullmäktigecaféet att införas? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson besvarar 
interpellationen med bland annat följande: 

 
- Förvaltningen har arbetat med att ta fram regelverk 

gällande sändning av Kommunfullmäktige. Det har 
kommit in tre olika förslag på hur man kan sända 
detta och vad det skulle kunna kosta. Nu håller 
handläggarna på att sammanställa de olika 
alternativen i syfte att kunna föredra de olika 
förslagen på KS. Därefter måste vi ta ställning vad 
som skall sändas och i vilken omfattning. 
 

- Gällande Fullmäktigecafèet så har 
Kommunfullmäktiges ordförande undersökt hur 
och på vilket sätt vi kan starta upp dessa. Det är 
möjligt att starta upp detta inför juni sammanträdet. 
Tanken är sammankalla till ett möte med 
gruppledarna för att komma överens vad som gäller 
för dessa Fullmäktigecaféer. 

 
Interpellanten tackar för svaret 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Interpellation från AnneMarie Andersson 
• Svar på interpellation från Mikael Petersson 2019-05-10 

 
Beslut  Interpellationen anses besvarad 
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§ 85 
Interpellation – Avfall (KS 2019/168) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att det behövs mer 
kunskap om nuläget gällande kommunens avfallshantering.  
 
Hon frågar Mikael Peterson, ordförande: 
 

• Hur hanteras avfall i kommunens verksamheter? Vilka fraktioner 
sorteras ut och lämnas in för materialåtervinning? 

• Hur mycket mat slängs på kommunens förskolor, skolor och 
äldreboenden? Och hur arbetar kommunen för minskat matsvinn? 

• Vilka möjligheter finns det att sortera avfall i kommunens 
anläggningar? (bland annat sporthall, ishall, bibliotek oss). 

• Hur arbetar Kungsörs kommun mot nedskräpning? 
• Vilka är kommunen planerade återgärder med anledning av förslag 

till ny avfallsplan? 
 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson besvarar 
interpellationen med bland annat följande: 
 

• Utifrån den regionala avfallsplanen håller en kommunal avfallsplan 
på att utformas. Arbetet är igång men vi måste invänta den 
slutgiltiga versionen av den regionala planen. När förslaget är klart 
kommer det att skickas ut på intern remiss i kommunen. Planen 
kommer att innehålla mål och strategier. Utifrån dessa kommer 
sedan kommunens olika verksamheter att behöva ta fram konkreta 
handlingsplaner innehållande vilka åtgärder som ska vidtas för att 
nå upp till de olika målen.  

• När det gäller sorteringen av avfall så ser det lite olika ut på olika 
verksamheter. Jag har ingen aktuell sammanställning över hur det 
ser ut just för tillfället men vi planerar att göra det i samband med 
framtagandet av avfallsplanen så det är på gång. 

• Skräpplockningsaktiviteter för förskolor och skolor genomförs 
inför och i samband med världsmiljöveckan. Man har anmält att 
sammanlagt 613 barn och elever kommer att plocka skräp. 
Skräpplockningen görs inte som en separat företeelse utan vävs in 
i undervisningen.  
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• I medborgarenkäten kommer det att finnas en hel sida med frågor 
om nedskräpning. Detta för att få in kommunmedborgarnas åsikter 
och skapa ett kunskapsunderlag.  

• Vi planerar att göra en skräpmätning, enligt en särskild metod som 
Håll Sverige Rent tillhandahåller. Mätningen kommer att ske efter 
att medborgarundersökningen har gjorts för att få bäst effekt så att 
vi mäter på rätt ställen. 

• Vi har fått en del synpunkter på nedskräpning vid 
återvinningsstationerna. Vi har kontaktat FTI om detta eftersom 
det är deras ansvarsområde men även förbättrat informationen på 
vår egen webb.  

• Köken arbetar med en rutin för att mot slutet av lunchen servera 
maten ur mindre kärl. Matrester som kan återanvändas inom ramen 
för säker mathantering tas omhand genom bland annat 
snabbnedkylning i speciella nedkylningsskåp. Den här maten 
serveras som extrarätter till våra gäster vilket inte bara bidrar till 
att vi minskar på svinnet utan dessutom blir det ett större utbud vid 
lunchserveringen. Vi uppmanar genom information i servering och 
på borden att lägga på så mycket mat på tallriken som man äter 
upp och informerar med jämna mellanrum hur mycket resurser 
som läggs på maten som slängs.  Varje mottagningskök har rutin 
för att följa upp hur mycket av varje enskild maträtt som går åt vid 
respektive servering. Det underlaget använder de sig sedan av när 
de beställer mat från tillagningsköket i vårt kostplaneringsverktyg 
Mashie. Alla tillbehör till maten förbereds i respektive 
mottagningskök vilket gör att de har en bättre kontroll på åtgång 
och att dessa alltid är nylagade. 

• Det som vi vet i dagsläget som kastas bort är enligt följande 
o Hagaskolan snitt 4 kg. Ca 20 g/elev 
o Västerskolans snitt är 4,5kg. Ca 20g/elev 
o Kung Karl snitt 18 kg. Ca 30g/elev 
o Valskog 1,3kg. Ca 9,2g/elev 

 
Interpellanten tackar för svaret 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Interpellation från Madelene Fager 2019-05-03 
• Svar på interpellation från Mikael Petersson 2019-05-10 

 
 
Beslut  Interpellationen anses besvarad 
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§ 86 
Motion – Inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor (KS 2019/166) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

• Kungsörs kommun på försök inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs 
grundskolor och VIVA, där studerade erbjuds att vara 
skolvärdar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 87 
Motion – Återkommande IS-krigare (KS 
2019/181) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att 
 
Kungsörs kommun tar fram en strategi för att ta hand om 
eventuellt återkommande IS-krigare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Roland Jansson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 88 
Motion – Alternativ bussväg (KS 2019/182) 

Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att 
 
Kungsörs kommun inför en alternativ bussväg genom Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Anders Frödin 
• Bilaga till motion – karta för alternativ bussväg 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 89 
Enkel fråga – Trafiksituationen på 
Kungsgatan (KS 2019/178) 

AnnMarie Andersson (C) frågar kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Petersson angående trafiksituationen på Kungsgatan. 
Situationen upplevs besvärlig med mycket tung trafik.  
 
Tidigare har diskuterats möjligheten att begränsa tung trafik som 
endast använder Kungsgatan som genomfart.  
 
Vad händer i denna fråga ? 
 

KF överläggning  Kommunstyrelsens ordförande Mikael Petersson svarar bland 
annat att ett hinder är de avsmalningar som skapats av trafikverket. 

 
   AnnMarie Andersson tackar för svaret. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från AnnMarie Andersson 
 
  
 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att med detta anses frågan besvarad  
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