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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 8 april 2019, klockan 18.30-20.50. 

 

Beslutande Per Strengbom (M) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Gunilla A 
Aurusell (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth 
Kjellin (S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), 
Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans 
Carlsson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina 
Johansson (C), Jenny Andersson (KD), Roland Jansson (SD) §§26-37, Anders Frödin (SD), 
Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD) och Britt-Marie Häggkvist-Back (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Lars-Gunnar Andersson (SD) och Robert Redenkvist (SD) §§ 38-66. 
 

Ersättare  Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindstöm (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Urban Dahlgren (S), 
Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Mattias Söderlund (V) 18.35-20.50, Yrjö 
Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), Niclas Lund (M), Margareta Barkselius (C), Uno 
Gripenberth (KD), Kenneth Axelsson (KD), Sussanne Söderström (SD) 18.35 – 20.50 och 
Robert Redenkvist (SD).§§ 26-37 

Övriga  
deltagande  Revisionens ordförande Håkan Sundström (M) § 49, kvalitetsstrateg Johanna Raland § 37 

och kommunsekreterare Josephine Härdin  
 

Utses att justera Marita Pettersson och Anders Frödin 
Ersättare för 
justerare Christer Henriksson och Annicka Eriksson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-04-10, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        26-66 
 Josephine Härdin 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Marita Pettersson   Anders Frödin 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Protokoll 2019-04-08 
 
  §      Ärende 

26 meddelande - ny sammanräkning 

27 Allmänhetens frågestund 

28 Medborgarförslag -Gör pulkabackar av bullervallarna vid Skillingeudd KS 2019 32 

29 Medborgarförslag - Gör banor på isen vid Skillingsuddbadet 2019 31 

30 Medborgarförslag - förläng gc-väg efter Kungsgatan KS 2019 73 

31 Medborgarförslag - Namnskylt till Malmbergavägen KS 2019 69 

32 Medborgarförslag - Belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen och Ulvesund, söders gärde 
KS 2019 72 

33 Medborgarförslag - Inför parkeringsskiva i centrum KS 2019 74 

34 Medborgarförslag - Gör Drottninggatan enkelriktad KS 2019 87 

35 Medborgarförslag - skatepark av betong KS 2019 104 

36 Medborgarförslag - Utegym vid centrumvallen KS 2019 105 

37 Information - Utbildning i målstyrning 

38 Svar på medborgarförslag - Fotbollsmål ovanför parken på Gersillagatan 

39 svar på medborgarförslag - Gamla kungsörsbilder i tomma skyltfönster 

40 Svar på medborgarförslag - Bevara tegelbyggnaden vid Karlaskolan 

41 Svar på medborgarförslag - Basketkorgar på Västerskolans skolgård KS 2018 293 

42 Svar på medborgarförslag - Ett grafikens hus i Kungsör KS 2018 393 

43 Svar på motion – Arrangera en Kungsörsdag 

44 Svar på motion - Belysning Söders gärde KS 2018 213 

45 Upphävning av vattenskyddsområde Torpa och Valskog 

46 Ansökan om inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från Köpings kommun 

47 Investeringsbeslut ÄDP 208 
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48 Revidering av avgifter inom socialtjänsten 

49 Bokslut och årsredovisning 2018 för Kungsörs kommun 

50 Budgetramar 2019-2021 KS 2018 205 och  2018 471 

51 Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

52 Meddelande om anmälan enligt 3 kap 13 § ordningslagen av lokala ordningsföreskrifter 

53 Redovisning av obesvarade motioner per den 28 mars 2019 

54 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 19 mars 2019 

55 ny Motion - Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstationen och Bagarn´s KS 2019 35 

56 Ny Motion - Inför sopsorteringsinformation vid varje miljöstation  KS 2019 33 

57 Ny Motion - 5-årsgrupper i förskolan KS 2019 102 

58 Ny Motion - Sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande KS 2019 101 

59 Ny Motion - Utökad tågtrafik i regionen KS 2019 

60 val till Kungsörs Kommunföretag AB 

61 val till Kungsörs Vatten AB 

62 val till Kungsörs KommunTeknik AB 

63 val till Kungsörs Kommuns Fastighets AB 

64 val till Kungsörs Grus AB 

65 Ägarombud till föreningar m.fl 

66 meddelande om val av revisor VMKF 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 26 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2018/411) 
Länsstyrelsen har den 18 februari 2019 gjort ny sammanräkning 
för att utse ny ersättare efter Marina Ribaric (S). Marina har 
självmant sagt upp sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Ny ersättare är Ann-Catrin Cederlund från 
och med den 18 februari 2019 och resterande mandatperiod. 
  
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 27 
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-04-08  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 28 
Medborgarförslag – Gör pulkabackar av 
bullervallarna vid Skillingeudd (KS 2019/32) 

Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att bullervallarna 
som byggs vid nya området vid Skillingeudd även kan användas 
som pulkabackar på vintern. Det betyder att det yttersta lagret på 
vallen görs jämn och stora stenar som sticker ut tas bort. Förslaget 
är att barnen kan åka ut mot åkern. Detta skapar en rolig plats för 
barn och vuxna i området. Bullervallen förstör mycket av utsikten 
och kan på detta sätt bli något positivt. 

 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Elin Bergström 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Akten 
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§ 29 
Medborgarförslag – Gör banor på isen vid 
Skillingsuddbadet (KS 2019/31) 

 Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att  
kommunen plogar upp två banor vid Skillingeuddbadet på vintern 
när isen håller. Dels en bana som är som en längre sträcka som 
man kan åka runt och dels ett område som barn och vuxna kan 
spela hockey på. Då kan medborgarna komma ut och röra på sig 
genom att åka skridskor eller spark. Det skulle även vara bra om 
man kunde använda huset vid badet som en värmestuga där man 
kunde äta sin matsäck och värma sig.  
Elin Bergström menar att det redan finns grillmöjlighetet och att 
det skulle vara roligt om kommuninvånarna får ytterligare en 
mötesplats som bjuder in till rörelse. 
 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Elin Bergström  

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 30 
Medborgarförslag – förläng gc-väg efter 
Kungsgatan (KS 2019/73) 

Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att gång- och 
cykelvägen efter Kungsgatan mot Ekebyholm kompletteras 
(förlängs) på den farliga biten som idag avslutas utan att anknyta till 
vägen som går söderut mot Ekebygård och Malmberga.  
Den slingan som bildats med denna väg är trafikfarlig då man måste 
samsas med den tunga trafiken på Kungsgatan i ca 200 meter eller 
passera över Kungsgatan 2ggr samt samsas ca 50 meter. Kjell menar 
också att det är vanligt att mammor med barnvagnar samt 
pensionärer använder rundan för egenmotion. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kjell Johansson 
• Svar på motion i kommunfullmäktige – Förläng gc-väg på 

södra sidan av Kungsgatan fram till väg mot Västra Ekeby 
2017-01-16 §10 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget och fortsätter 

föra en dialog med fastighetsägaren om möjligt köp av mark för 
genomförande . 
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Akten 
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§ 31 
Medborgarförslag – Namnskylt till 
Malmbergavägen (KS 2019/69) 

Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en 
namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan. 
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt. 
Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som 
kommer österifrån till Kungsör. 
 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kjell Johansson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 32 
Medborgarförslag – Belysning på grusvägen 
mellan Rybacksvägen och Ulvesund, söders 
gärde (KS 2019/72)  
Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp 
belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen till Ulvesund.  

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulrika Tengbrand 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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§ 33 
Medborgarförslag – Inför parkeringsskiva i 
centrum (KS 2019/74) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att införa 
parkeringsskiva i centrum eftersom det börjar bli rörigt med alla 
bilar som står parkerade på tok för länge på samma plats. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 34 
Medborgarförslag – Gör Drottninggatan 
enkelriktad (KS 2019/87) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att enkelrikta hela 
Drottninggatan eftersom den blivit så trång. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 35 
Medborgarförslag – Gör skatepark av betong 
på centrumvallen (KS 2019/104) 

Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en 
riktig skatepark i betong där det är öppet för skateboard, kickbike, 
inlines vid Centrumvallen där det finns idag ramper i trä. Det ska 
även vara belysning över parken då många är där kvällstid. 
Robert Andersson menar att skatepark finns ej i KAK och intresset 
är stort bland ungdomar och barn. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Robert Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Akten 
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§ 36 
Medborgarförslag – Gör utegym vid 
centrumvallen (KS 2019/105) 

Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett 
utegym nere vid centrumvallen. Många gillar idrott och gym men 
inte alla har möjlighet att ta sig till elljusspåret och bor på fel sida 
om stan. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Robert Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 37 
Information 

Kvalitetsstrateg Johanna Raland informerar om kommunens 
målstyrningsmodell, gällande kommunfullmäktigemål som nu ska 
ses över inför 2020 samt framgångsfaktorer för arbetet med 
målstyrning.  
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Akten, Ille och Anders Persson 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 38 
Svar på medborgarförslag – Fotbollsmål 
ovanför parken på Gersillagatan (KS 
2018/292)  
Ille och Anders Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp fotbollsmål ovanför parken på 
Gersillagatan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB har analyserat medborgarförslaget 
och kan konstatera att det skulle skapa ytterligare kostnader i driften 
av parkområdet. Centralt i Kungsörs kommun finns en utvecklad 
idrottsplats med många gräsytor utrustade för fotbollsändamål där 
spontanidrott kan bedrivas. 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att den centralt belägna 
idrottsplatsen istället nyttjas för att anlägga ytterligare ytor för 
fotbollsändamål. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 81 
• KKTABs tjänsteskrivelse 2019-03-01 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 32 

 
 
 
Beslut Kommunfullmäktige avstyrker förslaget och hänvisar till redan 

etablerade ytor för fotbollsändamål. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Mats Gärdsfeldt, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 39 
Svar på medborgarförslag – Gamla 
Kungsörsbilder i tomma skyltfönster (KS 
2018/495)  
Mats Gärdsfeldt har lämnat in ett medborgarförslag om att 
använda tomma skyltfönster för bildutställning av till exempel 
gamla Kungsör i de affärslokaler som står tomma. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommun-
styrelsen för beredning.  
 
Kungsörs kommun jobbar sedan en tid tillbaka med att få till ut-
ställningar av olika slag i tomma affärslokaler. Här kan man tänka 
sig att hembygdsföreningar, konstföreningar eller konstnärer, 
fotografer, hemslöjd eller andra intressanta utställningar ges 
möjlighet.  I detta koncept ser vi självklart möjligheten att använda 
skyltfönstren som utställningsyta för olika konstformer där bilder 
över gamla Kungsör kan vara en. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Mats Gärdsfeldt 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 57 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-01-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 33 

 
 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta 

jobba med att fylla våra tomma affärslokaler med olika 
utställningar förutsatt att fastighetsägarna ställer sig positiva till 
ett sådant samarbete. 
 
Med detta anses medborgarförslaget bifallet 
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Akten, förslagsställarna, Stefan Leijerdal 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 40 
Svar på medborgarförslag – Gymnastiksalen vid 
Karlaskolan (KS 2018/370, 379, 457, 466, 513)  
Thomas Andersson och Bengt Lindstöm har lämnat in varsitt 
medborgarförslag och Anita Larsson har lämnat in två medborgaförslag 
gällande Karlaskolans gymnastikhall. I förslagen föreslås att den gamla 
gymnastiksalen bevaras, byggs om och anpassas till olika aktiviteter 
eller byggs om till konsertlokal och utställningshall. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Då alla förslag i grunden är att bevara gymnastiksalen, dock med olika 
förslag på aktiviteter och användningsområden, besvaras alla fyra förslag 
i ett gemensamt yttrande.  

 
Plankommittén har diskuterat ärendet och det beslutades att 
medborgarförslagen ska besvaras innan kommunfullmäktige fattar beslut 
om ändringen av detaljplanen. 
 
Alla förslag om olika verksamheter som kan bedrivas i gymnastiksalen 
är intressanta och lovvärda. Kungsörs kommun har förståelse för att 
förslagsställarna vill bevara byggnaden då den för många invånare är 
ett värdefullt minne. Gymnastiksalen är en byggnad som berör och en 
del anser byggnaden som vacker och att den förskönar området. Det är 
möjligt att bygga om och anpassa gymnastiksalen till de förslag som 
förslagsställarna föreslår men den framräknade kostnaden för detta på 
6 900 000 kronor är tyvärr för hög för att låta sig motiveras. Kostnaden 
ska jämföras med nödvändiga kommande investeringar inom bland 
annat förskola, äldreomsorg och mark för bostadsbyggande. Därför 
bedöms inte något av medborgarförslagen vara rimliga att genomföra. 
 
Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplaneändring 
för bostadsändamål, men om Kungsörs kommun beslutar att 
gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, 
återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas 
eller avvecklas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsställarna, Stefan Leijerdal 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Kungsörs kommun tackar för de engagemang som Thomas 
Andersson, Anita Larsson och Bengt Lindstöm uppvisat. 
 
Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom 
Madelene Fager (C), skriftligt. 

 
KF överläggning På bordet läggs ytterligare ett medborgarförslag som har lagts i 

ärendet gällande byggnaden. Förslaget kommer från Ninni Ljung som 
önskar att lokalen bevaras och rustas upp för att kunna användas till 
föreningslokal eller dylikt. Förslaget till beslut justeras således till 
”fem” i stället för ”fyra”. 

 
 Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av medborgarförslagen för att 

utreda andra möjlighet att använda byggnaden alternativt avyttra 
byggnaden externt. 
Mikael Petersson (S) yrkar bifall till förslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
Rigmor Åkesson (S) informerar om att KFAB förvärvat byggnaden 
och tomten för att kunna bygga bostäder. 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till Madelene Fagers (C) förslag på 
återremiss. 
 
Ordföranden ställer först frågan om ärendet skall avgöras idag och 
finner att så är fallet. 
 
Votering begärs.  
 

 Ordförande redogör för hur röster ska läggas: 
 Ja-röst läggs för att ärendet skall avgöras idag. 
 Nej-röst läggs för Madelenes begäran om återremiss. 

 
Ja röster läggs av: 
Per Strengbom, Mikael Peterson, Linda Söder-Jonsson, Gunilla A 
Aurusell, Rigmor Åkesson, Monica Lindgren, Dan Stigenberg, 
Elisabeth Kjellin, Marita Pettersson, Angelica Stigenberg, Margareta 
Johansson, Christer Henriksson, Joel Petersson, Olof Lindberg, 
Gunilla Wolinder, Stellan Lund, Ewa Granudd, Niklas Magnusson, 
Ronja Lund-Wall, Hans Carlsson, Roland Jansson, Anders Frödin, 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsställarna, Stefan Leijerdal 

Utdragsbestyrkande  

 

Annicka Eriksson, Magnus Vidin, Britt-Marie Häggkvist-Back och 
Lars-Gunnar Andersson. 
 
Nej-röster läggs av: 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Lina 
Johansson, Jenny Andersson  
 

  Resultatet av omröstningen fastställs till Ja 26 ja och 5 nej röster. 
 

Ordförande finner därefter att ärendet ska avgöras idag. Ordförande 
frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta enligt liggande 
förslag till beslut och finner att så är fallet. 

 
Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) skriftligt. 
Den skriftliga reservationen finns i sin helhet bilagd efter protokollets 
sista sida. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Medborgarförslag från Thomas Andersson och Bengt Lindström  
• Två medborgarförslag från Anita Larsson 
• Ett medborgarförslag från Ninni Ljung 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 14,15,16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 58 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 34 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår samtliga fem medborgarförslag. Om 

Kungsörs kommun efter detaljplanearbete beslutar att gymnastikhallen 
ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med förslag 
på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  Ille och Anders Persson, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 41 
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på 
Västerskolans skolgård (KS 2018/293)  
Ille och Anders Persson föreslår i att kommunen ska sätta upp 
basketkorgar på Västerskolans skolgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på 
medborgarförslaget. Svaret anger att frågan behöver ses i ett 
bredare perspektiv på skolan. Rektor kommer tillsammans med 
elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och 
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett 
samlat förslag som kommer att behandlas av barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och 
utbildningsförvaltningen om att ett större grepp i frågan och en 
större delaktighet bland eleverna om fler stimulerande 
aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får 
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för 
verkställighet.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 18 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att basketkorgar skall sättas upp på 

Västerskolans skolgård. Barn- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att verkställa och finansiera beslutet. 

 
Med detta förklaras medborgarförslaget bifallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Mikael Nilsson, Pamela Lundin 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 42 
Svar på medborgarförslag – Ett grafikens 
hus i Kungsör (KS 2018/393)  
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens 
hus etableras i Kungsör. En mötesplats där konst- och 
kulturintresserade kan träffas och gå kurser, prova på olika 
tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst etc. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns 
intresse för en mötesplats där konst- och kulturintresserade kan 
träffas och utveckla sina intressen inom kultur.  
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet 
och konst och konsthantverkare i kommunen.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Pamela Lundin  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 17 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 19 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att utreda behovet av en mötesplats för kultur och ta fram ett 
kostnadsförslag samt förslag på finansiering för att tillgodose ett 
eventuellt förslag. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommundirektören, Ida-Maria Rydberg 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 43 
Svar på motion –  Arrangera en 
Kungsörsdag (KS 2018/503) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att en Kungsörsdag arrangeras varje eller vart 
annat år. Tanken med dagen är att medborgarna ska kunna gå, 
cykla eller åka runt i kommunen och titta på olika verksamheter, 
t.ex. reningsverket, kommunhuset, skolor, förskolor, sporthall, 
ishall, lokaler i Gersillaområdet och badhuset.  
 
Förslagsställarna önskar också att då företag och organisationer 
intresserad av att visa upp sina verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiva till förslaget att 
arrangera en Kungsörsdag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-02-21 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 69 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 30 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen får 

uppdraget att föra dialog med lokala verksamheter och företag i 
syfte att återkomma med ett förslag på hur en Kungsörsdag skulle 
kunna se ut. Inspiration ska också inhämtas hos andra kommuner. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 44 
Svar på motion –  belysning Söders gärde 
(KS 2015/213) 

Jenny Andersson (KD) föreslog i en motion 2015 att belysning ska 
sättas upp längs grusvägen mellan Rybacksvägen och Torsgatan – 
Söders gärde. Det är ett populärt promenadstråk. Motionären 
föreslog solcellslampor för en lägre kostnad i längden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB lämnade 2015 ett yttrande som 
kommunstyrelsen lämnade som förslag till svar på motionen. Av 
det framgick att de ser positivt på förslaget, dock inte med 
solcellsbelysning. De förordar en traditionell belysning då 
solcellsbelysning fungerar sämre på vinterhalvåret. Kostnaden 
beräknades till ca 390 000 kronor, exklusive moms.  
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015 att lämna uppdraget 
till Kungsörs KommunTeknik AB och att det innefattade även 
undersökning om det finns möjlighet till bidrag för belysning. 
Motionen ansågs därmed besvarad. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår nu att traditionell belysning 
anläggs då solcellsbelysning har mycket sämre funktion under 
vinterhalvåret då bra belysning är önskvärd. En kostnadsberäkning 
av projektet är genomförd och uppgår till 708 000 kr. 
Medfinansieringsbidrag med 50 procent av kostnaden är sökt hos 
Trafikverket och om ansökan beviljas skulle anläggningskostnaden 
uppgå till 354 000. Om ansökan beviljas kan dessa medel bli 
tillgängliga 2020 och byggnationen genomföras under våren 2020. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD)  
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12 § 138 
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2015-08-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 31 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget med 354000 kr under 

förutsättning att medfinansiering av projektet beviljas och lämnar 
uppdraget till Kungsörs KommunTeknik AB för genomförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 45 
Upphävning av vattenskyddsområde (KS 
2019/44) 

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har vid en genomgång 
av kommunens tre vattentäkter funnit att två av dessa, i Valskog 
och i Torpa, inte är lämpliga att använda som vattentäkter.  Detta 
på grund av vattenkvalitén men också på grund av det inte finns 
tillräckligt med vatten kvar. KKTAB föreslår därför att kommunen 
ansöker hos länsstyrelsen om ett upphävande av dessa.  
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-01-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 20 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs KommunTeknik AB får 

i uppdrag att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i 
Västmanland om upphävande av vattenskyddsområdena i Valskog 
och Torpa. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Köpings Kommun, Arboga kommun, 
Kommundirektör Kungsör 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 46 
Ansökan om inträde i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund från Köpings Kommun 
(KS 2019/1) 

Ansökan har inkommit 2019-01-02 från Köpings kommun om 
inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund gällande 
miljökontor, med undantag miljöstrategisk funktion. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Köping Kommuns ansökan daterad 2018-12-13 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-24 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 21 

 
KS överläggning Mikael Petersson (S) yrkar bifall till förslaget 

Stellan Lund (M) ställer sig positiv till förslaget i den delen att det 
skall ligga i Arboga. 
Madelene Fager (C) positiv till samarbete och att det blir ett helt 
förbund och att hela utredningen skall fram innan avslutande 
beslut. 
Petter Westlund (C) positiv till samverkan men att detta behöver 
utredas vidare men att tidsplanen är knapp. 
Mikel Peterson (S) viktiga frågor som behöver utredas vidare och 
att datumet kan komma att flyttas fram 
Gunilla Aurusell (S) förbundsordningen kommer att lyftas och 
beslutas i kommunfullmäktige. 
Petter Westlund (C) vill se utredningen innan förbundsordningen 
kommer upp. 
Mikael Petersson (S) utredningen kommer svara på frågor innan 
förbundsordningen tas. 
  

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att 
• Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings 

kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare. 

• Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga 
snarast och senast under år 2021. 
 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Arboga fattar likalydande beslut 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 47 
Investeringsbeslut för byggnation av 
infrastruktur för industritomter söder om 
Fabriksgatan, ÄDP 208. (KS 2018/501) 
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan 
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detalj-
planen och fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning 
och dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 stycken 
industritomter i detaljplaneområdet. Kostnad för byggnation av 
infrastruktur i området beräknas till 3 180 000 kr och KKTAB begär 
ett investeringsbeslut upp till denna summa. Denna kostnad kommer 
sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och byggklara 
tomter. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-07 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 24 
• Länsstyrelsens granskningsutlåtande 2019-02-11 
• Kungsörs kommuns antagandehandling 2019-02-01 
• Plankarta 2019-02-08 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på 

3 180 000 kr för byggnation av infrastruktur för industritomter 
söder om Fabriksgatan 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, ekonom socialförvaltningen, SN 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 48 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(KS 2019/59) 
Kommunfullmäktige godkände i december 2018 nya avgifter inom 
socialtjänsten från och med den 1 januari 2019 (KS2018/352).    
 

Socialförvaltningen har konstaterat att de behöver kompletteras/ 
revideras kring 
- förbrukningsvaror på särskilda boenden 
- installation av trygghetslarm 
- månadskostnaden för trygghetslarm 
- kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begrav-

ningslagen 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• socialnämndens protokoll 2019-02-19, § 16  
• socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-01  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 35 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i 

enlighet med socialnämndens förslag. 
 
 De nya avgifterna gäller från och med den 1 maj 2019. 

  
 
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr 10/2019.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomichef, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 49 
Bokslut och årsredovisning 2018 för 
Kungsörs kommun (KS 2019/60) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 

 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen -1,4  
- barn- och utbildningsnämnden -1,8  
- socialnämnden +3,1 
- TOTALT verksamheter -0,1 

Finansieringen   -2,1 

TOTALT  -2,2 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner 
kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB - 0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB -15,2 
- Kungsör Vatten AB +/-0,0 
- Kungsörs Fastighets AB +5,1 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget negativt re-
sultat om 9,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  Orsaken 
är främst en stor avskrivning på en fastighet – tidigare Kung Karls 
skola och uppskrivning av fastigheten Vårdscentralen. 
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,5 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomichef, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
695 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar 
positivt resultat med 30 000 kronor efter ianspråktagande ur tidi-
gare regleringsfond. Förbundens bokslut behandlas som separata 
ärenden.  
 
En återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund till 
kommunerna kommer att ske; för Kungsörs kommun 278 000 
kronor.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till Årsredovisning 2018 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2019-03-11, § 2 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 37 
• Revisionens Granskning av bokslut och årsredovisning 2019-

03-27 
 
KS överläggning Revisor Håkan Sundström redogör för revisionsberättelsen för år 

2018 och klargör att revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att 
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.  

 Kommunrevisionen har dock några synpunkter på redogörelsen av 
måluppfyllelse samt några avvikelser de identifierat och beskrivit i 
sin rapport kapitel 3.7 samt 3.10. Dessa synpunkter önskar 
revisionen få svar på senast 2019-05-31. 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen efter att 8,5 miljoner kronor av riktade statsbidrag återförs 
till och förbättrar resultatet för barn- och utbildning 2018. 
Återstående medel inom schablonersättningen för flyktingar (11,3 
miljoner kronor) överförs oförändrat till 2019. 
 
Kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att hitta en 
modell för hur schablonersättningen ska hanteras över tid. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besvara revisionsrapporten 
som framgår av revisionsberättelsen och redovisa detta svar till 
kommunfullmäktige juni 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomichef, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

 Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet till de styrelser och nämn-
der som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa 
organ. 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 11/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomichef, kommundirektör, SN, BUN,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 50 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205, KS 2018/471) 

 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10, § 61: 
 
Beslutade ramar samt uppdrag:  

 Ram 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 73,6 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 229,4 237,1 244,7 
Socialnämnden 237,8 246,9 256,9 
Delsumma 540,9 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO 5,1 0 0 
 
Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, 
i uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av 
uppdraget ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för 
att sedan redovisas för kommunfullmäktige.  
 
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.  
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 74, 4 77, 9 79, 4 
Barn- och utbildningsnämnden 233,3 237,7 242,6 
Socialnämnden 240,0 246,5 253,7 
Delsumma 547,7 562,1 575,7 
Finans 551,0 567,9 581,9 
NETTO 3,3 5,8 6,2 
 

 När kommunstyrelsen behandlande ärendet i februari 2019 

- presenterade kommundirektören, förvaltningschefer och 
bolagschefer de konsekvenser som blir i respektive 
verksamet av förslaget att skära ner budgeten med en 
procent 
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- noterades de beslutade förändringar som påverkar mellan 
verksamheter som inte omfattas av konsekvenserna av 
besparingarna på 1 procent: 
• Flytt av kostnader för Karlaskolans annex  

från barn- och utbildningsnämnden till  
kommunstyrelsen 1 miljon kr 

• Flytt av kostnader för tidigare Ulvesund  
från kommunstyrelsen till barn- och  
utbildningsförvaltningen för enheten VIVA  2 miljoner kr 

• Flytt av kostnader för Skogsudden från  
socialnämnden till barn- och utbildnings- 
nämnden  0,8 miljoner kr 

 
Gällande ramar utifrån beslut i kommunfullmäktige i december är 
därmed: 

 Ram 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 71,8 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 230,7 237,1 244,7 
Socialnämnden 234,7 246,9 256,9 
Delsumma 537,3 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO 8,7 0 0 

 
 Kommunstyrelsen beslutade att kalla till extra budget-

beredning den 11 mars för att ta fram ett beslutsförslag utifrån 
de åtgärder förvaltningarna presenterat. 

 
 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Protokollsutdrag budgetberedning 2018 03 11 § 3 
• Budget 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04 
• Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04 
• PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018 
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-02-04, § 1 
• Presentation om konsekvenser av beslutade ramar från förvaltningen 

2019-02-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25, § 16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 36 
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KF överläggning Mikael Petersson (S), Stellan Lund (M) samt Madelene Fager (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019 (i 

miljoner kronor): 
 

 Ram 2019 
Kommunstyrelsen 71,8 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

232,2 

Socialnämnden 236,9 
Delsumma 540,9 
Finans -546,0 
NETTO 5,1 

 
De placeringar socialnämnden gör läggs utanför ramarna och tas 
på resultatet. 
 
Godkänd budget redovisas som KS-handling nr 12/2019.  
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§ 51 
Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2019/58) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat återbetala 695 000 kronor till 
förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal. 
 

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

förbund  
• Protokoll från förbundsdirektionen 2019-02-21 
• Revisionsberättelse granskning av bokslut 2019-02-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 38 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna 
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018. 
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§ 52 
Meddelande – upphävt beslut  
(KS 2018/115) 
Länsstyrelsen har den 11 mars 2019 beslutat upphäva 
kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019, § 12 att revidera 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 
avseende 
 
• 18 § i sin helhet gällande föroreningar av hundar 
• 25 § avseende hänvisningen till 18 §. 
 
I övrigt gäller nu de nya föreskrifterna antagna 2019-03-11. 
 
De nya föreskrifterna kommer nu att bearbetas avseende § 18 och  
§ 25 innan de åter lyfts för beslut. 
  
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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§ 53 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 28 mars 2019 (KS 2019/) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 28 mars 2019. Av den framgår att 
fem motioner är obesvarade; 

- En motion ställdes 2017 och har passerat kommunallagens 
årsgräns. Ärendet är återremitterat för vidareutredning. 

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader har inte följts i tre ytterligare 
ärenden. I dessa fall är svaren fördröjda med anledning av 
remissförfaranden och beräknas besvaras under våren 2019.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-03-28 

med bilaga 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 54 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 29 mar 2019 (KS 2019/) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 29 mars 2019. Av den fram-
går det i nuläget finns två obesvarade medborgarförslag, båda 
ställda under 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2019-03-28 

med bilaga 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 55 
Motion – Ombyggnation av övergångsställe 
vid järnvägssstationen och Bagarn´s (KS 
2019/35) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta 
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s 
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är 
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 56 
Motion –  Inför sopsorteringsinformation vid 
varje miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 57 
Motion –  5-årsgrupper i förskolan (KS 
2019/102) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med 
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska 
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C). 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 58 
Motion –  Sänkt bygglovstaxa för 
energieffektivt byggande (KS 2019/101) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en 
taxemodell för densamma.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C). 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 59 
Motion –  Utökad tågtrafik i regionen (KS 
2019/110) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett 
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre 
Mälaren i samverkan med Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, 
Köping och Arboga kommun, samt regionerna.    

 
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. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-04-08  43 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Kommunföretag AB, matrikeln, lönekontoret, 
vaktmästeriet, de valda, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 60 
Val till Kungsörs Kommunföretag AB  
(KS 2019/127) 
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter, en lekmannarevisor 
och en ersättare för lekmannarevisor till Kungsörs Kommunföretag 
AB för tiden från bolagsstämman närmast efter val till kommun-
fullmäktige och fyra år till bolagsstämman efter nästa val.  
 
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommu-
nens revisorer. 

 
Beslutsunderlag: Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 
2019-04-01 

• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26 
• Mail från Stellan Lund (M) 2019-01-30 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Kom-

munföretag AB från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2022. 
 

Ledamöter: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 
Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 
Reijo Peräläinen (L) 
Svärmaregatan 6 
736 35 Kungsör 
Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 
Madelene Fager(C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 
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 Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses 

 
Lekmannarevisor Suppleant 
Håkan Sundström (M) 
Västra Säbygatan 6 A 
736 92 Kungsör 

Lars Wigström (S) 
Hogsta 207 
736 91 Kungsör 
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§ 61 
Val till Kungsör Vatten AB (KS 2019/128) 
Kommunfullmäktige ska välja tre till fem ledamöter, tre till fem 
suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för 
lekmannarevisor till Kungsör Vatten AB för tiden från 
bolagsstämman närmast efter val till kommunfullmäktige och fyra 
år till bolagsstämman efter nästa val.  
 
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommu-
nens revisorer.  

  
Beslutsunderlag: Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 
2019-04-01 

• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Vatten 

AB från bolagsstämma 2019-bolagsstämma 2022: 
 

Ledamöter: Suppleanter: 
Rigmor Åkesson (S), ordförande 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Pelle Strengbom  (S)  
 Hogsta 102    736 91  Kungsör   

Claes Wolinder (L), 2:e v. ordf. 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Yrjö Björkqvist (M), 1:e v. ordf. 
Långtäby 104 
731 97 Köping 

Kristina Larsson Sköld (C) 
Jägaråsvägen 44 
736 93 Kungsör 

Gunnar Karlsson (C)  
Vallby 131 
736 92 Kungsör 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Västerlånggatan 24 
731 60 Valskog 
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Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses 
Lekmannarevisor Suppleant 
Lars Wigström (S) 
Hogsta 207 
736 91 Kungsör  

Gunnar Ugglefors (SD) 
Kinnekullevägen 1 B Lgh 1102 
 736 34  Kungsör 
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§ 62 
Val till Kungsör KommunTeknik AB (KS 
2019/129) 
Kommunfullmäktige ska välja tre till fem ledamöter, tre till fem 
suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för 
lekmannarevisor till Kungsör KommunTeknik AB för tiden från 
bolagsstämman närmast efter val till kommunfullmäktige och fyra 
år till bolagsstämman efter nästa val.  
 
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommu-
nens revisorer.  

  
Beslutsunderlag: Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 
2019-04-01 

• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs 

KommunTeknik AB från bolagsstämma 2019-bolagsstämma 2022: 
Ledamöter: Suppleanter: 
Rigmor Åkesson (S), ordförande 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Pelle Strengbom  (S)  
 Hogsta 102    736 91  Kungsör   

Claes Wolinder (L), 2:e v. ordf. 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Yrjö Björkqvist (M), 1:e v. ordf. 
Långtäby 104 
731 97 Köping 

Kristina Larsson Sköld (C) 
Jägaråsvägen 44 
736 93 Kungsör 

Gunnar Karlsson (C),  
Vallby 131 
736 92 Kungsör 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Västerlånggatan 24 
731 60 Valskog 
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Till lekmannarevisor och ersättare för denne utses 
Lekmannarevisor Ersättare 
Lars Wigström (S) 
Hogsta 207 
736 91 Kungsör  

Ingegerd Granath(S) 
Sandviksvägen 7 
736 92 Kungsör 
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§ 63 
Val till Kungsörs Fastighets AB  
(KS 2019/130) 
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter, tre ersättare, en 
lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisor till 
Kungsörs Fastighets AB för tiden från bolagsstämman närmast 
efter val till kommunfullmäktige och fyra år till bolagsstämman 
efter nästa val.  
 
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommu-
nens revisorer. 

 
Beslutsunderlag: Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 
2019-04-01 

• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26 
• Mail från Stellan Lund (M) 2019-01-30 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Fastig-

hets AB från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2022.   
Ledamöter: Ersättare: 
Rigmor Åkesson (S),ordförande 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Kerstin Lundberg Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör  

Elisabeth Kjellin (S) 
Alngatan 31 
736 32 Kungsör 

Lena Norstedt (C) 
Drottninggatan 35E 
736 31 Kungsör 

Reijo Peräläinen (L), 2e v. ordf. 
Svärmaregatan 6 
736 35 Kungsör 

Niclas Lund (M) 
Mästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Ewa Granudd (M), 1e v. ordf. 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

 

Annicka Eriksson (SD) 
Östra Säbygatan 4 
736 92 Kungsör 
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 Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses 
 

Håkan Sundström (M) 
Västra Säbygatan 6 A 
736 92 Kungsör 

Thomas Göransson (S) 
Hamngatan 3 E 
736 32 Kungsör 
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§ 64 
Val till Kungsörs Grus AB  
(KS 2019/131) 
Enligt bolagsordningen för Kungsörs Grus AB består styrelsen av 
sju ledamöter och högst tre suppleanter. Kommunfullmäktige i 
Kungsör väljer två ledamöter och högst en suppleant. Dessutom 
utser kommunfullmäktige i Kungsör en av två lekmannarevisorer 
med suppleant.  
 
Lekmannarevisor med suppleant utses inom gruppen av kommu-
nens revisorer genom personsamband. 
 
Valen gör från ordinarie årsstämman 2019 till slutet av ordinarie 
årsstämma 2022. 
 
Ordförande och en vice ordförande utses av den valda styrelsen 
själv. Ordförande ska i första hand vara en av Kungsörs kommun 
utsedd ledamot. 
 

Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 

2019-04-01 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

Kungsörs Grus AB från ordinarie årsstämma 2019 till slutet av 
ordinarie årsstämma 2022: 

 
Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör  

Rolf Lindgren (S) 
Sågvägen 18 
736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M)  
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

 

 
Mikael Peterson nomineras till ordförande. 
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 Till lekmannarevisor utses 
  

Lekmannarevisor 
Håkan Sundström (M) 
Västra Säbygatan 6 A 
736 92 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, den valda 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 65 
Val av ägarombud till föreningar m.fl.  
(KS 2018/445) 
Kommunfullmäktige ska välja ägarombud och ersättare för dessa 
till föreningar m.fl. för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31.  

 
Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: 
 
 Kommunfullmäktige väljer följande ägarombud och ersättare till 

föreningar m.fl. för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31: 
 
 
Mälarens vattenvårdsförbund  
Ombud till stämma: 
Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Meddelande – val av revisor 
(KS 2018/439) 
Kommunfullmäktige i Köping har den 25 februari 2019 utsett Lars 
Wigström (S) till revisor från Kungsörs kommun i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022 

 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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