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Plats och tid

  
Kung Karls matsal, måndagen den 9 april 2018, klockan 18.30-20.25. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Mikael Petersson (S), Urban Dahlgren (S), Per 
Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Margareta 
Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer 
Henriksson (V), Peter Åkesson (MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C) ej § 42, Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), 
Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Roland 
Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Carina Sjölund (-). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Anna-Karin Tornemo 

(V), Lina Ekdahl (MP), Margareta Barkselius (C) § 42 och Uno Gripenbert (KD). 

 

Ersättare  Ronny Moström (S), Elisabeth Strengbom (S), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius 
(C) §§ 22-41 och 43-46, Monica Wastelius (C), Staffan Norgren (M), Jacob Hedberg (M) 
och Sofia Axelsson (L). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Margareta Johansson och Petter Westlund  
Ersättare för 
justerare Peter Åkesson och Carina Sjölund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-04-10, klockan 16.00 
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22 Allmänhetens frågestund 

23 Information 

24 Meddelanden 

25 Medborgarförslag – Modernisera och förändra den nya digitala kungsörsskylten 

26 Medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga 

27 Svar på medborgarförslag – Möjlighet att kunna utöva en utesport/aktivitet vid 
Åparken 

28 Svar på motion – Återbruksplan för upprustning och renovering av kommunens 
inventarier 

29 Svar på motion – Utfasning av skadliga kemikalier i idrottsanläggningar 

30 Bokslut och årsredovisning 2017 för Kungsörs kommun 

31 Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns verksamhet år 2017 och 
granskningsrapport om bokslut och årsredovisning 

32 Årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2017 för 
Kungsörs Kommunföretag AB 

33 Årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB 

34 Bokslut och årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

35 Bokslut och årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

36 Årsredovisning 2017 för Gemensamma överförmyndarnämnden 

37 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 – Gemensamma hjälpmedels-
nämnden 

38 Utökning av gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och 
Kungsör med Hallstahammar och Surahammar 

39 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 

40 Revidering av Reglemente för intern kontroll 
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41 Revidering av detaljplaneprocessen 

42 Nya regler för arrenden 

43 Motion – Lokal livsmedelspolicy för sund, säker och närproducerad mat 

44 Motion – Utred om Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende 

45 Motion – Förbud mot böneutrop på offentlig plats i Kungsörs kommun 

46 Enkel fråga – Renovering av Runnabäckens promenad och vandringsled 
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§ 22 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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§ 23 
Information 

Kommundirektören Claes-Urban Boström ger följande 
information: 

a) Ett utkast till modell för kort filminslag över de viktigaste 
besluten från kommunfullmäktige visades. Tanken är att 
majoritet och opposition i korta intervjuer får redovisa 
viktigare beslut blandat med filmade inslag. Intervjuerna är 
tänkta att läggs ut på kommunens hemsida. 

b) Utbildning för politiker, nämndsekreterare och förvaltnings-
chefer diskuteras. Denna genomförs lämpligen efter valet i 
höst. 
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§ 24 
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat sex nya revisionsrapporter: 
 

a) Grundläggande granskning  
Kungsörs revisorer har gjort en grundläggande granskning. 
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämn-
dernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssy-
stem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i an-
svarsfrågan. 
 
Revisorerna  

- konstaterar att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende 
utvecklingen av näringslivsarbetet  

- menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att 
klara kommunens framtida utmaningar och anser att en IT-
utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.  

- uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar 
framför sig inte minst avseende den demografiska utveck-
lingen. Revisorerna understryker vikten av att det finns en 
plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopp-
lad till kommunens lokalförsörjningsplanering  

- uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas inom barn- och ut-
bildningsnämnden  

- ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker 
 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
Dnr KS 2018/134 
 

b) Uppföljning intern kontroll  
Kungsörs revisorer har följt upp de granskningar som genom-
förts 2013-2016 av kommunens arbete med hur den interna 
kontrollen bedrivs. Granskningen visar att det skett viktiga åtgär-
der för att stärka kommunens internkontrollarbete.  
 
Revisorerna ser fortfarande vissa brister och rekommenderar att:. 

- kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- 
och väsentlighetsanalysen.  
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- barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av 
den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget 
ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

- kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern 
kontroll, årligen ska utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll och göra en bedömning av hur arbetet 
med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under fö-
regående år.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
Dnr KS 2018/135 

 
c) Uppföljning av kommunens modell för målstyrning  

 
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av de 
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 av 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrningen 
stärkts genom en tydligare modell och redovisning av mål och 
måluppfyllelse. Det har blivit lättare att se kopplingen från 
fullmäktiges mål till nämnderna. Revisorerna bedömer dock att 
det fortfarande finns behov av utveckling, bl.a. hur målen for-
muleras. 
 
Revisorerna rekommenderar att:  

- kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med ut-
vecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska 
mätas  

- kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns 
en gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner 
ska utformas.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen, nämnderna. 
Dnr KS 2018/136 
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d) Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsför-
ordningen  
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av hur kommunen 
förberett sig införinförandet av Dataskyddsförordningen. Gransk-
ningen har genomförts i samverkan medrevisorerna i Arboga, Kö-
ping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunal-
förbund. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun 
har en relativt god kontroll över förberedelserna inför införandet av 
dataskyddsförordningen. Kommunens arbetsgrupp har identifierat 
åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en ansvarig.  
 
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att: 

- klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de 
identifierade åtgärderna. 

- klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
Västra Mälardalens Kommunalförbund avseende arbets-
uppgifter i samband med införandet av dataskyddsförord-
ningen. 

- säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det 
pågående arbetet kring införandeprocessen 
 

Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018/137 

 
e) Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och hur 

kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd   
Kungsörs revisorer har gjort en granskning om kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över räddningstjänst inom Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (VMKF) på ett ändamålsenligt sätt samt hur kom-
munstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd. Gransk-
ningen har ingått som en del av granskning genomförd av förtroen-
devalda revisorer i VMKF av om direktionen utövar en tillfredstäl-
lande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisled-
ning. 
 
Revisorerna bedömer att: 

- kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag 
på det sätt som dialogen för närvarande är utformad mellan 
förbundet och medlemskommunerna 
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- det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete 
inom krishantering för såväl förtroendevalda som förvalt-
ning i respektive kommun genom förbundets skriftliga 
överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssam-
ordnarna tillhandahåller tillsammans med granskade kom-
muners krishanteringsplaner och kriskommunikationspla-
ner 

- kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt 
krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter 

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. Dnr KS 2018/138 
 

f) Granskning av bokslut och årsredovisning  
 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av bokslut och årsre-
dovisning 2017 
 
Sammantaget bedömer revisorerna att  

- resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning 

- redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga 
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande 

- förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, 
exempelvis med beskrivningar av kommunens styrmodell samt 
bakgrunden till kommunens resultat och ställning.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. Dnr KS 2017/478 
 

 
Carina Sjölund har den 4 september 2018 meddelat att hon lämnat 
Moderaterna och avser sitta kvar i kommunfullmäktige under resterande 
mandatperiod som politisk vilde. Dnr KS 2014/301 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv och granskningsrapport - Grundläggande 

granskning 
• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning in-

tern kontroll 
• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning av 

kommunens modell för målstyrning 
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• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunens 
förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunstyrel-
sens uppsikt över räddningstjänsten och hur kommunstyrelsen 
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Granskning av 
bokslut och årsredovisning 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 25 
Medborgarförslag – Modernisera och för-
ändra den nya digitala kungsörsskylten  
(KS 2018/103) 

Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungs-
örsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras 
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att: 
- skylthöjden ökas 
- den vita bakgrunden i loggan minskas 
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och video-

klipp 
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som 

godkänns av kommunen och som hör till kommunen 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rami Hoseyni 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör Rami Hoseyni 

kort om sitt förslag. 
 
 Kommundirektören Claes-Urban Boström informerar om att för-

valtningen nu provar olika ljusstyrka m.m. och att när detta är klart 
kommer budskap att kunna läggas ut på den digitala delen av 
skylten. 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 26 
Medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp 
till fattiga (KS 2018/133) 

Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att 
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information 
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. Förslags 
ställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner till, kan 
eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap om hur 
man söker denna information. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09  11 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ronny Andersson, kultur- och fritidschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 27 
Svar på medborgarförslag – Möjlighet att 
kunna utöva en utesport/aktivitet vid 
Åparken (KS 2017/425) 
Ronny Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna ett tema utesport/aktivitet vid Åparken och anlägga, t.ex. 
- 1-2 volleybollplaner 
- lättare utegym och/eller 
- bouleplan 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fritidsenheten ska fått 
ett uppdrag att, tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB, 
utreda frågan om möjlighet att anlägga en aktivitetsyta vid Åpar-
ken. Detta bör göras i samband med den utredning som nu pågår 
gällande bostäder och utveckling av Gästhamnsområdet. I 
utredningen måste man ta hänsyn till att man inte får gräva i 
marken i Åparken samt att utreda kostnader för anläggandet och 
driften. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ronny Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 141 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-03-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 51 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger fritidsenheten i uppdrag att, tillsammans 

med Kungsörs TeknikAB, utreda frågan om möjlighet att anlägga 
en aktivitetsyta vid Åparken. 

 
 Med det förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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§ 28 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till socialnämnden för 
fördjupande utredning. 
 
Socialnämnden har behandlat återremissen och föreslår att 
motionen ska bifallas under förutsättning att socialförvaltningen 
tillförs resurser till en arbetsledartjänst. Bedömningen är att 
verksamheten kan starta i samband med flytten av skolans 
verksamheter och var i full drift under första delen av år 2018. Av 
redovisningen framgår vidare: 
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- För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna 
upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning 
till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara 
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till 
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller 
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.  

 
- Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del 

av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med 
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en 
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som 
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar 
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra be-
dömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.  

 
- Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via 

en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för 
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan till-
komma för att täcka eventuella utlägg för material.  Beställning 
kan sedan ske per telefon eller mail.  

 
Inför kommunstyrelsens hantering av återremissen skrevs en be-
redningstext från kommunstyrelsens presidium med förslag till 
avslag. Förslaget grundades på att omfattningen inte kunde vara så 
stor att en hel organisation kring detta behövs. 
 
Förlaget återremitterades till kommunstyrelsens förvaltning för ut-
redning av vilka möbler m.m. som finns och vilka möjligheter som 
finns att få bidrag för att kunna bedriva verksamheten. 
 
Efter begäran från kommundirektören har socialförvaltningen läm-
nat ett svar på återremissen. Tidigare remissvar har missuppfattats. 
Inom befintliga resurser utförs redan idag preparationsarbeten av 
träarbeten som stolar, bord, bokhyllor m.m., vissa tekniska produk-
ter och cyklar. Detta görs i angränsande lokaler till Kungsörs 
Återvinning och secondhand (KÅS). Vidare redovisas hur 
återbruket är tänkt att fungera: 

- Om en kommunal verksamhet har inventarier som behöver 
mindre reparationer så ska de kunna lämnas in för en sådan 
reparation till arbetsmarknadsverksamheten vid Kungsörs 
Återvinning och second hand. Där görs en bedömning av det 
går att reparera. 
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- Om inventarierna går att repareras ska verksamheten återta 
föremålet alternativt lämna den till annan behövande verksam-
het.  

- Om bedömningen görs att en reparation inte går att genom-
föras, ska den transporteras till Vafabs återbruk där det åter-
vinns och omvandlas till energi. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 104 (Återrremiss) 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 113 jämte 

tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 185 (Återremiss) 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 52 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager 

(C) bifall till kommunstyrelsens förslag dock med ändring av 
tredje satsen, innebärande att motionen ska förklaras bifallen. 

 
 Efter avslutad överläggning ställs kommunstyrelsens förslag i sin 

helhet mot Madelene Fagers bifall till de två första satserna och 
ändring av tredje satsen. 

 
 Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att inga inventarier från kommunal 

verksamhet får slängas på Vafabs återbruk utan att det först kont-
rollerats att de går att reparera av arbetsmarknadsverksamheten 
vid Kungsörs Återvinning och Secondhand.  

 
 Om en verksamhet har behov av ytterligare inventarier ska åter-

vunna och reparerade inventarier införskaffas i första hand. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 29 
Svar på motion – Utfasning av skadliga kemi-
kalier i idrottsanläggningar (KS 2017/451) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att skapa en handlingsplan för 
utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggning-
ar. Motionären anser att Kungsör bör efterleva den antagna miljö-
policyn.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en inventering av skadliga 
kemikalier och återkomma med förslag. Inventeringen kommer att 
visa om en handlingsplan behövs eller inte.  
 
Inventeringen och förslag beräknas vara klara i juni månad.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 166 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 53 

 
KS beslutsförlag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 

inventering av skadliga kemikalier och återkomma med förslag. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Carina Sjölund (-) och Petter Westlund 

(C) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
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Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för bifall till motionen röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Peterson 
(S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), 
Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Ann-Catrin Cederlund 
(S), Margareta Johansson (S), Gunilla Lindström (S), Monica 
Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer 
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Lina Ekdahl (MP), 
Peter Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), 
Hans Carlsson (M), Niklas Magnusson (M), Ewa Granudd (M), 
Eva-Carin Sandbom (L), Olof Lindberg (L), Roland Jansson (SD), 
Per Hammarström (SD) och Gunilla A Aurusell (S).  
 
Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 
Maivor Norgren (M), Rebecca Burlind (L), Uno Gripenberth (KD) 
och Carina Sjölund (-). 
 
Omröstningen utfaller ned 27- ja och 9 nej-röster. Kommunfull-
mäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
inventering av skadliga kemikalier och återkomma med förslag. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges överläggning reserverar sig Carina 

Sjölund (-) skriftligt. 
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§ 30 
Bokslut och årsredovisning 2017 för 
Kungsörs kommun (KS 2017/478) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2017 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 +2,5  
- barn- och utbildningsnämnden +3,2  
- socialnämnden +4,0 
- TOTALT verksamheter +9,7 

Finansieringen   +6,9 

TOTALT  +16,6 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 21,6 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 16,6 miljoner kronor över 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB - 0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,4 
- Kungsör Vatten AB +0,5 
- Kungsörs Fastighets AB +4,1 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 4,9 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 6,0 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
0,9 miljoner kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund 
visar positivt resultat med 3,6 miljoner kronor. Förbundens bokslut 
behandlas som separata ärenden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till Årsredovisning 2017 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2018-03-05, § 1 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 54 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen. 
 
En avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR) görs med 
16,7 miljoner kronor. 

 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 10/2018. 
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§ 31 
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns 
verksamhet år 2017 och granskningsrapport 
om bokslut och årsredovisning  
2017 (KS 2017/478) 
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 2017 i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna tillstyrker att 

- fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ och 

- kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 
 
Revisorerna bedömer att  

- styrelse och nämnder i Kungsörs kommun samt de gemensam-
ma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Överförmyndar-
nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt 

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

- resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finan-
siella mål som fullmäktige uppställt för god ekonomisk hus-
hållning 

- verksamhetsmålen inte utvärderats i tillräcklig omfattning 
utifrån god ekonomisk hushållning och revisionen kan därför 
inte göra en bedömning om verksamhetsmålen uppnåtts eller 
inte 

- styrelsen och nämnderna i huvudsak utövar en tillräcklig intern 
kontroll utifrån det reglemente som fullmäktiges beslutat om 
för den interna kontrollen 

 
I revisorernas missiv till granskningsrapporten av bokslut och 
årsredovisning 2017 noterar revisorerna att det finns en fortsatt 
förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga 
målen. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett svar på gransk-
ningsrapporten om årsbokslut och årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisionsberättelse 2017  
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• Revisorernas redogörelse 2017 
• Revisionens granskningsrapport Granskning av bokslut och 

årsredovisning 2017 jämte missiv och revisionsrapporter under 
året 

• Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och 
Granskningsrapporter från auktoriserad revisor för 
bolagskoncernens bolag och Kungörs Grus AB 

 
KS överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör revisionens 

ordförande Håkan Sundström (M) för revisionsberättelsen och 
avslutar med att tillstyrka att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse och nämnder samt enskilda i dessa organ samt att 
årsredovisningen för 2017 godkänns. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar 

ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet till de styrelser och nämn-
der som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa 
organ.  
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§ 32 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2017 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2018/112) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 55 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2017 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2017 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2017. 
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§ 33 
Årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2018/122) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB med revisions-

berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 56 
 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB inklu-
sive förslag till vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017. 
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§ 34 
Bokslut och årsredovisning 2017 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2018/113) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund 
• Revisionsberättelse 2017 för Västra Mälardalens 

kommunalförbund 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 57 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09 25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 35 
Bokslut och årsredovisning 2017 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2018/85) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2017. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat återbetala 943 000 kronor till 
förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund jämte protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2018-
02-22, § 15 

• Revisionsberättelse för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 2017 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 58 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna 
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017. 
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§ 36 
Årsredovisning 2017 för Gemensamma över-
förmyndarnämnden (KS 2018/80) 
Gemensamma översiktsnämnden har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör årsredovisning 2017 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 59 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Gemen-

samma överförmyndarnämnden och beviljar ansvarsfrihet för 
kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 
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§ 37 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2017 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2018/110) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2018-03-02, 
§§ 7 och 9 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 60 
  
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Gemen-

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

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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§ 38 
Utökning av gemensamma överförmyndar-
nämnden för Köping, Arboga och Kungsör 
med Hallstahammar och Surahammar  
(KS 2016/231) 
Förfrågningar om medlemskap i den gemensamma överförmyn-
darnämnden från och med den 1 januari 2019 har kommit in från: 

- kommunfullmäktige i Hallstahammar den 8 juni 2016 och 

- kommunfullmäktige i Surahammar den 9 januari 2018  
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör ställer sig positiv till ansökningarna och en utökning av 
gemensamma nämnden till fem medlemskommuner. 
 
Den gemensamma överförmyndanämnden Köping, Arboga och 
Kungsör startade verksamheten den 1 januari 2015. Kansliet 
bestod initialt av tre handläggare och en assistent. 
 
Kansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med över-
förmyndarverksamheterna i Hallstahammars och Surahammars 
kommuner avseende ett framtida samarbete. Överförmyndarnämn-
den i Surahammar lämnade den 22 juni 2016 med en förfrågan om 
utökat samarbete och senare deltagande i gemensamma nämnden. I 
väntan på ny mandatperiod övertog överförmyndarkansliet i sep-
tember 2017 Surahammars kommuns ärenden genom förvaltnings-
mässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till kans-
liet som finansieras av Surahammar. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid februarisammanträ-
det för att få mer information om verksamheten, de konsekvenser 
det får om nämnden utökas med ytterligare två kommuner samt 
mer underlag kring bl.a. ekonomi. 
 
Gemensamma överförmyndarnämndens kansli har lämnat ett 
förtydligande.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämndens skrivelse 2018-01-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 39 (Återremiss) 
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• Gemensamma överförmyndarnämndens kanslis tjänsteskrivel-
se 2018-03-13 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 61 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner Hallstahammars kommuns och 

Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemen-
samma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente, 
avtal, budget och verksamhetens organisation. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar motsvarande beslut. 
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§ 39 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de 
generella bestämmelser som finns i Ordningslagen. I 3 kap Ord-
ningslagen finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela 
lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade 
efter lokala förhållanden. 
 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäk-
tige 2003. En genomgång av föreskrifterna har gjorts och ett för-
slag till reviderade föreskrifter har tagits fram. I förslaget har bl.a.  

- förtydligats vilka platser i Kungsörs kommun som är att jäm-
ställa med offentlig plats 

- lagts till nya områden som tidigare inte varit med i ordnings-
föreskrifterna gällande t.ex. fiske, offentlig tillställning/arran-
gemang, hundar och katter samt rökförbud 

- större revideringar gjorts gällande bl.a. fyrverkerier och 
motionsspår 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-15 
jämte förslag till revideringar i Allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 62 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag dock med 
följande justeringar: 

- 18 § andra stycket, andra punkten kompletteras med fiskeför-
bud med kastspö eller flugspö också från Kungsörs Segelsäll-
skaps (KSS) och Kungsörs Motorbåtsklubbs (KSMK) bryggor 

- 23 § andra stycket, om undantagna tider då polismyndighetens 
tillstånd inte krävs för fyrverkerier, utgår. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09  31   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen, Polisen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S)  

- ändring gällande § 23 från Niklas Magnusson (M) innebäran-
de att fyrverkeri ska vara tillåtet utan polisens tillstånd de före-
slagna tiderna från någon eller några platser  

- ändring gällande § 24 från Margareta Johansson (S) innebä-
rande att fyrverkerier ska förbjudas runt vårdinrättningar och 
inom tätbebyggt område 
 

Efter avslutad överläggning redogörs för tänkt propositionsord-
ning, vilken godkänns. Proposition ställs i tre steg: 
1) kommunstyrelsens förslag gällande § 23 mot Niklas 

Magnussons ändringsyrkande 
2) kommunstyrelsens förslag gällande § 24 mot Margareta 

Johanssons ändringsyrkande 
3) ställningstagande till kommunstyrelsens förslag i övrigt 

 
Proposition 1 Kommunstyrelsens förslag gällande § 23 ställs mot Niklas 

Magnussons ändringsyrkande innebärande att fyrverkeri ska vara 
tillåtet utan polisens tillstånd de föreslagna tiderna från någon eller 
några platser. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Proposition 2 Kommunstyrelsens förslag gällande § 24 ställs mot Margareta 

Johanssons ändringsyrkande innebärande att fyrverkerier ska för-
bjudas runt vårdinrättningar och inom tätbebyggt område. Ordfö-
randen finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunsty-
relsens förslag. 

 
Proposition 3 Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att så är fallet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag dock med 
följande justeringar: 
- 18 § andra stycket, andra punkten kompletteras med fiskeför-

bud med kastspö eller flugspö också från Kungsörs Segelsäll-
skaps (KSS) och Kungsörs Motorbåtsklubbs (KSMK) bryggor 

- 23 § andra stycket, om undantagna tider då polismyndighetens 
tillstånd inte krävs för fyrverkerier, utgår. 

  
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr 11/2018. 
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§ 40 
Revidering av Reglemente för intern kontroll 
(KS 2018/101) 

Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfull-
mäktige i mars 2015.  
 
Revisorerna har gjort återkommande revisioner kring kommunens 
hantering av den interna kontrollen. Det system och de regler vi nu 
har känns väl genomarbete, men en smärre justering föreslås. 
Förvaltningen föreslår att ett stycke som rör kommunstyrelsens 
skyldigheter i uppföljning av internkontrollplanen tas bort.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-08 

jämte förslag till reviderat reglemente 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 63 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för intern kontroll i 

enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr 12/2018. 
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§ 41 
Revidering av detaljplaneprocessen  
(KS 2017/351) 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 novem-
ber 2017, § 156, att anta framtagen detaljplaneprocess och delege-
rade beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med rätt att 
vidaredelegera. 
 
Under arbetet med den senaste detaljplanen har det upptäckts att 
det behövs vissa korrigeringar i detaljplaneprocessen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Plankommitténs protokoll 2018-01-30, § 4 jämte tjänste-
skrivelse 2018-01-22 och förslag till reviderad process 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 44 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar den reviderade detaljplaneprocessen i  
  Kungsör och delegerar beslut om smärre revideringar till kom-

munstyrelsens plangrupp. 
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§ 42 
Nya regler för arrenden (KS 2016/24) 
Efter återremittering av förslag till nya regler kring arrenden har 
Kungsörs KommunTeknik AB tagit fram ett nytt förslag till nya 
regler för jordbruks-, bostads- och jaktarrenden. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-01-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 30 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-03-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 64 inkl. skriftlig 

reservation 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar nya Regler för arrenden enligt Kungs-
örs KommunTeknik AB:s förslag. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning anmäler Gunnar 

Karlsson (C) jäv och lämnar sin plats. Ordföranden kallar in 
Margareta Barkselius (C) att tjänstgöra under ärendet. 

 
 Följande yrkanden framförs: 

- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
- Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar avslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslut Kommunfullmäktige antar nya Regler för arrenden enligt Kungs-
örs KommunTeknik AB:s förslag. 

 
 Antagna regler redovisas som KS-handling nr 13/2018. 
 
 
Reservationer Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager 

(C) skriftligt. 
 
 Carina Sjölund (-) reserverar sig muntligt. 
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§ 43 
Motion – Lokal livsmedelspolicy för sund, 
säker och närproducerad mat (KS 2018/116) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att 

- kommunen tar fram en livsmedelspolicy för sund, säker och 
närproducerad mat 

- kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphand-
lingar 

- policyn tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arboga och 
Köpings kommuner 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 44 
Motion – Utred om Tallåsgården kan göras 
om till trygghetsboende (KS 2018/129) 

Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion 
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghets-
boende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig 
an detta. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 45 
Motion – Förbud mot böneutrop på offentlig 
plats i Kungsörs kommun (KS 2018/154) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att berörd nämnd får i 
uppdrag att införa följande text i den lokala ordningsstadgan: 

”Inga religiösa utrop på offentlig plats som kan höras av andra 
troende eller icke troende ska vara tillåtet i Kungsörs kommun” 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Roland Jansson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 46 
Enkel fråga – Renovering av Runnabäckens 
promenad och vandringsled  
(KS 2018/156, KS 2018/44) 

Madelene Fager (C) frågar, för alliansens räkning, när ett inlämnat 
medborgarförslag tillsammans med namnunderskrifter kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige för en första behandling. För-
slaget gäller renovering av Runnabäckens promenad och vand-
ringsled. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Fager 
 
Svar Under kommunfullmäktiges överläggning svarar kommunstyrel-

sens ordförande Per Strengbom (S) att det inte var noterat att detta 
var avsett som medborgarförslag och har tolkats som en synpunkt.  
 
Han är beredd att omformulera detta till ett medborgarförslag med 
sedvanligt behandling. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar  

- omformulera ”Synpunkt och namninsamling – Renovera 
Runnabäckens promenad och vandringsled”, dnr KS 2018/44, 
till ett medborgarförslag och  

- överlämna det till kommunstyrelsen för beredning  
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