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Kung Karls skolas matsal, måndagen den 16 september 2019, klockan 18.30-19.50, med
ajournering mellan 19.25-19.30.
.
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Tjänstgörande
ersättare

Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Uno Gripenberth (KD).

Ersättare

Urban Dahlgren (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Yrjö Björkqvist
(M), Maivor Norgren (M), Niclas Lund (M), Margareta Barkselius (C), Kenneth Axelsson
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117 Nytt medborgarförslag - Inrätta rondeller i Kungsör
118 Nytt medborgarförslag – Vindskydd på Åsen
119 Nytt medborgarförslag – belysning i fårhagen mot Hagaskolan
120 Svar på medborgarförslag - Användning av Karlsskolans gymnastiksal
121 Svar på Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen på Söders gärde
122 Svar på medborgarförslag - Renovering av Runnabäckens promenad och
vandringsled
123 Svar på medborgarförslag - Namnskylt till Malmbergavägen
124 Svar på motion – Inför skolvärdar på Kungsörs skolor
125 Svar på motion - Återkommande IS-krigare
126 Svar på motion - Alternativ bussväg i Kungsör
127 Återkoppling efter tidigare Svar på motion - Inför Rättviksmodellen
128 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
129 Revisionsberättelser 2018 för stiftelser i Kungsörs kommun
130 Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap för Kungsörs kommun.
131 Ändringsbeslut – Stenladan i Lockmora
132 Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
133 Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
134 Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i Kungsörs kommun
135 Investeringsbeslut ombyggnation Resecentrum
136 Delårsrapport - Gemensamma hjälpmedelsnämnden - Hjälpmedelscentrum
137 Val av vice ordförande till Kungsörs Kommunföretag AB
138 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen
139 Övriga frågor
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§ 116
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27)
Thomas Andersson ställer en fråga till Mikael Peterson (S).
”Den q-märkta byggnaden vid Skillingeudd som idag ägs av ett
aktiebolag. Hur är kommunens tillsyn och tankar om denna
byggnads bevarandevärde?”
Mikael Peterson (S) svarar att det ligger i kommunens intresse att
verka för att bevara byggnader av liknande slag men att just denna
byggnad inte ägs av kommunen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Thomas Andersson
Utdragsbestyrkande
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§ 117
Nytt medborgarförslag - Inrätta rondeller i
Kungsör (KS 2019/269)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Anita Larsson
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 118
Nytt medborgarförslag – Vindskydd på Åsen
(KS 2019/291)
Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning tillsammans med det
presentationsmaterial som Eileen Larsson sänt till kommunen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Eileen Larsson
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 119
Nytt medborgarförslag – belysning i
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303)
Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i
fårhagen mot Hagaskolan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Jenny Widén
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 120
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans
gymnastiksal till uthyrning för idrottsföreningar
(KS 2019/179)
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda Karlaskolans
gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.
Ärendet har tidigare varit på remiss hos KKTAB som beskriver att
detaljplaneprocessen som gäller den aktuella fastigheten pågår. Inget
beslut är ännu fattat kring vad som ska hända med aktuell byggnad.
Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för
verksamhet beräknas till cirka 6 900 000 kronor.
Det är idag möjligt för olika föreningar att hyra övernattningsboende i
nya Kung Karl skola. Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet
med detaljplaneändring för bostadsändamål vilket är angeläget i
kommunen, men om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
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. Kungsörs kommun tackar för de
engagemang som Pamela Lundin uppvisat.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig centerpartiet genom
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) till förmån för eget
yrkande om att invänta pågående samrådsomgång.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 92
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 90

KF överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till
beslut. Madelene Fager (C) yrkar på återremiss i avvaktan på att
samrådsomgång färdigställs.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan ska avgöras idag
och finner att så är fallet.
Reservation mot beslutet lämnas från Madelene Fager (C).

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Kommunfullmäktige avslår förslaget och förklarar medborgarförslaget
för besvarat.

Reservation

Skriftlig reservation inlämnat från Madelene Fager (C) och Petter
Westlund (C).

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB
Utdragsbestyrkande
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§ 121
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen
på Söders gärde (KS 2018/161)
Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är
borta och vägen lerig.
KKTAB har haft ärendet på remiss och meddelar att brister
konstaterades tillsammans med schaktfirman vilket åtgärdades
sommaren 2018 samtidigt som delar av sträckan rustats upp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ulrika Tengbrand
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 49
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 91

Beslut

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget för beviljat och
besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 122
Svar på medborgarförslag – Renovering av
Runnabäckens promenad och vandringsled
(KS 2018/44)
Melanie H. Kjellin föreslår i ett medborgarförslag, tillsammans
med 114 namnunderskrifter, att vidta åtgärder för att renovera och
underhålla promenaden i anslutning till ”Romantika-backen” samt
längs Runnabäcken.
Förslaget uppfattades inledningsvis som en synpunkt, men efter
beslut från kommunfullmäktige har det omformulerats till ett medborgarförslag.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Svaret gavs våren 2018. Av det framgick bl.a.
att
-

träkonstruktionen vid ”Romantika-backen” är i mycket dåligt
skick och en renovering skulle innebära en kostnad på ca
350 000 kronor och därefter årliga underhållsåtgärder

-

bolaget föreslår istället en ny sträckning i form av en gång- och
cykelväg på andra sidan Kungsringen från korsningen Rättarvägen/Kungsringen till korsningen Runnavägen/Kungsringen.
Kostnad för detta är ca 1,2 miljoner kronor med minimala
underhållsåtgärder. En förstudie kring detta pågår

-

för övriga underhållsåtgärder på Kungsörsleden pågår en utredning för att skapa ett friluftslag som ska ha i uppdrag att hålla
Kungsörsleden i ståndsmässigt skick

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen i juni 2018 för att titta
på andra alternativ och kostnader för detta. KKTAB har haft
ärendet på remiss. Svar har nu inkommit.
KKTAB anser fortsatt att bygga en gång och cykelväg på östra
sidan av Kungsringen för att binda ihop gång och cykelvägnätet på
sikt är det lämpligaste alternativet.
Renovering av befintliga kontruktioner har med hjälp av
naturvårdslaget genomförts under året. Denna renovering har varit
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB, ekonomichef,
kommunstyrelseförvaltningens ekonom
Utdragsbestyrkande

Blad
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av det mer akuta slaget och syftat till att undanröja direkta
olycksrisker. En mer omfattande renovering, som innnebär ingrepp
och byte av bärande delar kommer att behöva göras inom en nära
framtid. Åldrande träkonstruktioner har en begränsad livslängd
och den gränsen är snart nådd. Kostnaden för att byta ut
träkonstruktionerna bedöms till 400-600 tkr inklusive markarbeten.
KKTAB föreslår därför att 150 tkr anslås årligen för att etappvis
byta ut delar av leden under fyra år. Vidare föreslår KKT AB att
underhållsmedel 80 tkr årligen tillförs driftsbudgeten för framtida
underhåll av Kungsörsleden.

KF överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Melanie H. Kjellin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 § 92
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 92

Beslut

Kommunfullmäktige anslår 150 tkr årligen för att etappvis byta ut
delar av leden under fyra år. Underhållsmedel 80 tkr årligen
tillförs driftsbudgeten för framtida underhåll av Kungsörsleden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB, ekonomichef,
kommunstyrelseförvaltningens ekonom
Utdragsbestyrkande
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§ 123
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.
KKTAB beställer och sätter upp en gatunamnsskylt vid korsningen.
Finansiering sker i driftbudgeten. Med detta anses medborgarförslaget beviljat.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kjell Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 31
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 93

Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och
besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställaren, KKTAB
Utdragsbestyrkande
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§ 124
Svar på 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.

Barn och utbildningsförvaltningen är positiva till fler vuxna i skolan.
Samarbete mellan Kungsörs kommuns grundskolor och VIVA sker.
Närvaro av fler vuxna genom elever från vuxenutbildningen som
kombinerar studier med praktik pågår redan idag. Skolorna i Kungsör
och VIVA har en vilja i att få ut fler personer som skolvärdar än vad
Arbetsförmedlingen förmedlat ut till Kungsörs skolor. En förnyad
överenskommelse har träffats mellan Arbetsförmedlingen, VIVA och
Arbetsmarknad- och försörjning vilket medfört att 12 personer hittills
under året kombinerat studier med praktik inom grundskolorna i
Kungsör.
År 2013 antog barn och utbildningsnämnden riktlinjer för volontärer i
skola och förskola i Kungsörs kommun. Syftet med det var att försöka få
in fler intresserade och kompetenta vuxna i verksamheten. Barn och
utbildningsförvaltningen och nämnden ser gärna fler skolvärdar och
volontärer i våra verksamheter. Något som man både jobbar med och har
regelverk för.
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) bifall
på motionens förslag i sin helhet. Madelene Fager(C) och Stellan
Lund(M) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 86
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 96

Protokollsutdrag till

Akten, motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Madelene Fager (C) yrkar bifall på motionens förslag i sin helhet.
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att Mikael
Petersons yrkande bifalles. Votering begärs och genomförs.
Ja röster lämnas för Mikael Petersons yrkande på bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Nej röster lämnas för Madelene Fagers yrkande på att bifalla motionen i
sin helhet.
Ja-röster lämnas av Per Strengbom (S), Mikael Peterson (S), Linda
Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Dan
Stigenberg (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S),
Christer Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), Gunilla
Wolinder (L), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Annicka
Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist Back (SD),
Rune Broström (SD), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S) samt
Ann-Catrin Cederlund (S).
Nej-röster lämnas av 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) samt Uno Gripenberth (KD).
Ordförande finner att kommunfullmäktige lämnat 21 st röster för ja och
10 röster för nej och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Madelene Fager (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Skriftlig reservation mot beslutet lämnas av Madelene Fager (C) samt
Stellan Lund (C).

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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§ 125
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 ISkrigare.
Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera befintlig
plan mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten i arbetet är
att följa den lagstiftning våra förvaltningar och dess verksamheter
har att förhålla sig till. Planen syftar till att öka vår förmåga att
hantera och agera vid olika typer av våldsbejakande extremism.
Inriktningen är att planen skall vara färdigreviderad innan
årsskiftet.
Formuleringen i motionen ” då vi inte har möjlighet att ta emot
några” kan inte en kommun arbeta utefter då vi har flertalet lagar i
Sverige som våra verksamheter skall följa och efterleva. I detta fall
är det bland annat regeringsformen (grundlagen), kommunallagen,
folkbokföringslagen och socialtjänstlagen.
För att en kommun inte ska behöva ta emot eventuella ISåtervändare skulle en ändring i grundlagen behöva ske om att
kunna beröva dessa personer sitt svenska medborgarskap.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Beslut

Justerandes sign

Motion från Roland Jansson
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 94

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsutdrag till

Akten, motionären, Andreas Ahlsén
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 126
Motion – Alternativ bussväg (KS 2019/182)
Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
inför en alternativ bussväg genom Kungsör.
När det gäller landsbygdsbussarna, linje 49,53 och 250, är de
anpassade för skolskjuts och trafikerar från Valskog, Torpa och
Arboga/Skäftruna till kommunens skolor.
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional
kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafiklagen. Den regionala
trafiken trafikeras utifrån principen att den knyter ihop
kommunhuvudorterna och att linjedragningen ska vara den rakaste
vägen mellan orterna och att alla orter behandlas lika.
Regionbusstrafiken har inte i uppdrag att köra runt i varje tätort och
därmed tillhandahålla stadstrafik i tätorterna. Önskar kommunen
tilläggstrafik i form av stadstrafik eller flextrafik är det upp till
varje kommun att beställa och finansiera en sådan
trafikeringslösning. Ska kommunen köpa tilläggstrafik så bör det
hanteras i budgetberedningens arbete inför det år man avser införa
tilläggstrafik.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•

Motion från Anders Frödin
Bilaga till motion – karta för alternativ bussväg
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 88
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 95

KF överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen med detta besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, motionären
Utdragsbestyrkande
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§ 127
Begärd återkoppling efter Svar på motion –
Inför Rättviksmodellen – för bättre
företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion
2018 att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och
tillsyn.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen 2018-0903 och gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att,
tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, se över befintligt debiteringssystem för
livsmedelskontroll söka inspiration genom att titta på hur andra
kommuner gör (bland annat Rättviksmodellen) och ta fram förslag
på förbättrat system för Kungsör och Arboga. Samtidigt beslutades
att en återkoppling på arbetet skulle ske första kvartalet 2019.
Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund
(VMMF) jobbat med att se över det befintliga debiteringssystemet
för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, däribland de som
skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning.
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för
företagaren att göra rätt, och en omställning till
efterhandsdebitering är en del i den utvecklande inriktningen.
Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen.
Därför kommer VMMF att avvakta Näringsdepartementets
inriktning gällande efterhandsdebitering innan införande. Under
tiden fortsätter Kungsörs kommun, Arboga kommun och VMMF
det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram en modell för en
smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, motionärerna, näringslivschef, VMMF
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 114

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, motionärerna, näringslivschef, VMMF
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-09-16
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§ 128
Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS
2019/206)
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
behöver förändras. Förändringarna handlar bland annat om:
•
•
•
•

När styrelsen är beslutsför (i fortsättningen när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande)
Att teknik ska möjliggöra deltagande på distans
Ny paragraf gällande budget, utbruten ur den tidigare § 12
Nya regler för utträde ur förbundet

Med anledning av detta har Förbundssamornare Linda Anderfjäll skrivit
fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive medlems
fullmäktige beslutar om förändringen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samt Utkast ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-05
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 99

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
övriga medlemmar.

Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 19/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Samordningsförbundet Västra Mälardalen samt alla
medlemmar
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-09-16

§ 129
Revisionshandlingar – Kommunens stiftelser
2018 (KS 2019/198)
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser
2018.
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser,
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Han noterar att:
-

flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på
många år

-

kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sammanslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun
år 2017 jämte revisionsberättelser
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 101

Beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelser för kommunens
stiftelser 2018 till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, revisorerna, ekonomichefen
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-09-16

§ 130
Revidering av kommunikationsplan vid kris
och höjd beredskap för Kungsörs kommun
(KS 2019/230)
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap med fyra
bilagor, kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs kommun
och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet.
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap är framtagen i
samråd med VMKFs beredskapssamordnare. Kommunikationsplan
vid kris och höjd beredskap ersätter Kriskommunikationsplan för
Kungsörs kommun antagen av kommunfullmäktige § 71,
2017-04-10.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-05
• Förslag till kommunikationsplan med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 112

Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kommunikationsplan vid
kris och höjd beredskap”. Planen ersätter den tidigare antagna
planen från 2017.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 21/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Christina Emilsson, Jennie Carsten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

Blad
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§ 131
Ändringsbeslut – renovering av Stenladan i
Lockmora (KS 2017/287)
Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att
kommunen skulle investera i att renovera stenladan i Lockmora.
Beslutet behöver göras om med anledning av ägandeförhållanden.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten och
investeringen görs därför enbart av dem, inte kommunen.
Hyreskonsekvensen blir då istället 91 000 kr/år och inte som enligt
beslutet 2018-09-17 60 000 kr/år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
2019-07-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 92
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 113

KF överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag
till beslut på att få en återrapportering av investeringsbeslutet till
kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar om
kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att få en
återrapportering av investeringsbeslutet till kommunstyrelsen.

Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige återtar sitt beslut från den 17 september
2018 i sin helhet och beslutar i stället om ett totalt hyresbelopp
om 91 000 kr per år. Kommunstyrelsen ska få återrapportering
i ärendet på kommunstyrelsen den 23 september.

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknikAB, kommundirektören,
kommunstyrelsens ekonom, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-09-16
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§ 132
Reviderad förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2019/220)
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund behöver
förändras med anledning av
•
•

Ny tobakslag 1 juli
Behov av en egen hemsida för att möjliggöra digitala tjänster

Med anledning av detta har Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl skrivit
fram ett nytt förslag till förbundsordning.
Sedan kommunstyrelsens beslut i juni har överenskommelse skett med
Arboga kommun och VMMF att ändra antagandedatumet till 1 oktober.
I kommunstyrelsens beslut står 1 juli som gällde VMMFs ursprungliga
förslag.
Taxan kommer att tas upp för revidering i ett eget ärende.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast ny förbundsordning för VMMF
• Kommunstyrelens protokoll 2019-06-17 § 97

KF överläggning

VMMF har sedan underlaget skickades ut meddelat att de inte avser att
starta en egen hemsida vilket gör att ändringen i § 13 inte är aktuell utan
den kvarstår som tidigare. VMMF:s hemsida ligger därmed kvar hos
Arboga kommun.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för
Västra Mälardalens Myndighetsförbund att gälla från och med 1
oktober 2019, med ändringen att § 13 kvarstår som tidigare.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga
medlemskommuner.
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 18/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga
kommun
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

Blad
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§ 133
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019 (KS 2018/394)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag till
tre ändrade taxor från och med den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås
två tidigare taxebeslut upphävas då de ersätts av en ny lag.
Nya taxor föreslås gälla för
•
•
•

Verksamhet enligt alkohollagen (folköl)
Verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel den 24 maj 2019
Verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 24
maj 2019

Upphävda beslut om taxor föreslås för
•
•

Verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Verksamhet enligt tobakslagen

I enlighet med överenskommelse med Arboga kommun föreslås
taxorna (och den tillhörande förbundsordningen i eget ärende) att
gälla från 1 oktober
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
tjänsteskrivelser, taxeförslag och protokollsutdrag 2019-06-14
§§ 58- 60
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 25
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 115

Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1
oktober 2019:
-

Justerandes sign

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel 24 maj 2019
Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten, Arboga
kommun
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16
-
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Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande
produkter den 24 maj 2019.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna taxor för Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och
med den 1 oktober 2019:
-

Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 22-24/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten, Arboga
kommun
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 134
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i Kungörs kommun (KS 2019/255)
Ett förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i
Kungsörs kommun har tagits fram.
En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i
samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och polis i syfte att
motverka skadegörelsen.
Resultatet av det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en
minskning av skadegörelsen. Under arbetets gång har flera
utvecklingsområden framkommit, bland annat att både kommunala
verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver arbeta
mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att
motverka och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse tagits fram i syfte
att just likrikta arbetet kring klottret.
Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Arboga
kommun då samma typ av klotter förekommer även där.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-05
med förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 116

KF överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Madelene Fager (C) yrkar på tillägg till beslut att det ska
vara nolltolerans mot klotter.
Mikael Peterson (S) yrkar därefter bifall till Madelene Fagers
yrkande gällande nolltolerans mot klotter i Kungsörs kommun.

Beslut

Kommunfullmäktige antar riktlinjer mot klotter och liknande
skadegörelse i Kungsörs kommun, med ändringen att det ska vara
nolltolerans mot klotter.
Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 25/2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Andreas Ahlsén, Arboga kommun, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16
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§ 135
Investeringsbeslut för ombyggnation av
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör
(KS 2019/272)
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi.
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik.
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då
påbörjas under 2019. KKTAB begär därför ett investeringsbeslut
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för
byggnationskostnaderna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 117

KF överläggning

Petter Westlund (C) yrkar på återremiss med anledning av nya
förutsättningar från kollektivtrafiknämnden och att flera yttrat sig
under överläggningen gällande önskemål om mer utförligt
underlag. Mikael Peterson (S) begär ajournering varpå ordförande
Per Strengbom (S) ajournerar mötet mellan 19.25-19.30.
Mikael Peterson (S) yrkar efter detta bifall till Petter Westlunds
(C) yrkan på återremiss.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar om att
återremittera ärendet för beredning.
Petter Westlund (C) vill till återremissen skicka med frågan om
möjligheter till en hållplats närmare centrum.

Beslut
Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 136
Delårsrapport 1 2019 för Gemensamma
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum
(KS 2019/216)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårsrapport 1 med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 118

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensamma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Hjälpmedelsnämnden
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16
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§ 137
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 kommunfullmäktige och fyra år till bolagsstämman efter nästa val. Valet
gjordes på kommunfullmäktige 2019-04-08 § 60.
I beslutet fattat av kommunfullmäktige saknas skrivningen ”vice
ordförande” gällande ledamot Stellan Lund. Detta beslut fattas
härmed nu.
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 Stellan Lund, Kornvägen 6, 736 35
Kungsör till vice ordförande i Kungsörs kommunföretag från
bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Kommunföretag AB, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, Stellan Lund, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16
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§ 138
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
kommunstyrelsen (KS 2018/413)
Haya Albabbili (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i
kommunstyrelsen.
Marita Pettersson (S) är nominerad till uppdraget från
socialdemokraterna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Haya Albabbilis mail 2019-08-15

Beslut

Kommunfullmäktige
-

entledigar Haya Albabbili (S) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen från och med den 16 september 2019

-

väljer
Marita Pettersson
Virkesgatan 5
736 32 Kungsör
till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 16
september 2019 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 139
Övriga frågor
Ordföranden Per Strengbom meddelar att presidiet beslutat att
ställa in nästa kommunfullmäktige den 7 oktober då enbart fyra
icke brådskande ärenden finns beredda från kommunstyrelsen och
hälsar alla välkomna på nästa kommunfullmäktigesammanträde
den 11 november.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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