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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 10 april 2017, klockan 18.30-20.30, ajournering 19.40-19.45 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg 
(S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Johansson, 
(S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S),  
Kerstin Åkesson (MP) §§ 53-69, Peter Åkesson (MP), Madelene Fager (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta 
Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Annicka Eriksson 
(SD), Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus 
(SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Gunilla Lindström (S), Joel Pettersson (V), Anna-Karin Tornemo (V), 

Margareta Barkselius (C), Rickard Axelsson (L), Uno Gripenbert (KD) och Lina Ekdahl 
(MP) §§ 70-77. 

 

Ersättare  Ronny Moström (S), Elisabeth Laestander (S), Lina Ekdahl (MP) §§ 53-69, Yvonne Ericsson 
(M), Kurt Karlsson (M), Sofia Tikkanen (L) och Lars Gustavsson (KD) §§ 53-63. 

Övriga  
deltagande  Revisor Håkan Sundström (M), revisor Lars Wigström (S) och kanslichef Eva Kristina 

Andersson 
 

Utses att justera Rebecca Burlind och Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson och Madelene Fager 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-04-11, klockan 16.00 
Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        53-77 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
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 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rebecca Burlind Madelene Fager  Stellan Lund 

BEVIS 
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74 Svar på interpellation – Kommunens jämställdhetsarbete 

75 Motion – Innovationsutveckling för en smartare välfärd 

76 Motion – Inför en digital mötesplats medborgardialog 

77 Ändring av sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 53 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 54 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 21 mars 2017 gjort nya sammanräkningar 
efter  
- Lars Granath (L) och 
- Birgit Ohlsson (L).  

 
Nya ersättare för Liberalerna är Rickard Axelsson och Sofia 
Tikkanen från och med den 21 mars 2017 till och med den 14 
oktober 2018.   
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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§ 55 
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat fyra nya revisionsrapporter: 
 

a) Uppföljande granskning av samverkan i insatser för barn 
och unga  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
samverkande insatser för barn och ungdomar. Tidigare gransk-
ning gjordes år 2013. 

 
Revisorerna bedömer att  
- förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan inom 

barn- och ungdomsområdet ökat sedan 2013  
- det tagits steg mot att utveckla en ändamålsenlig styrning 

av samverkan mellan socialtjänst och skola 
- det fortfarande saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för 

hur samverkan ska ske 
 

Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden. Dnr KS 2017/101 
 

b) Granskning av intern kontroll avseende handläggning av 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar  
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av handläggningen 
av de förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 
 
Revisorerna bedömer att  
- det finns risk för att den internal kontrollen inte sker på ett 

ändamålsenligt sätt 
- kommunens arvodesreglemente bör revideras och 

förtydligas 
- interna kontrollen för förlorad arbetsinkomst och attester 

behöver stärkas 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 
 
Dnr KS 2017/102 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
c) Uppföljande granskning av intern kontroll  

Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
intern kontroll. Tidigare granskning gjordes år 2013 och har 
följts upp 2014 och 2015. 

 
Revisorerna noterar att reglementet inte kompletterats med 
tillämpningsanvisningar och bedömer att  
- risk- och väsentlighetsanalys har utgjort grunden till val av 

kontrollområden för kommunstyrelsens och barn- och 
utbildningsnämndens interna kontroll, dock inte 
socialnämnden 

- rapporteringe av den interna kontrollen i huvudsak skett i 
enlighet med reglementet 

- kommunstyrelsen endast delvis har utvärderat kommunens 
samlade system för den interna kontrollen och bör 
kompletteras med bl.a. nämndernas kvalitet på rapportering  

- rapporteringen av den interna kontrollen från bolagen till 
kommunstyrelsen inte varit tillräcklig och det finns risk att 
kommunstyrelsen brister i sin uppsikt gällande de 
kommunala bolagen. 

 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Dnr KS 2017/150 
 

d) Uppföljande granskning av målstyrning 
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
målstyrning. Tidigare granskning gjordes år 2014 och 2015. 

 
Revisorerna bedömer att  
- målstyrningsarbetet endast delvis är ändamålsenligt 
- det fortsatt finns måls om otydligt formulerade och inte 

bidrar till en tydlig styrning 
- det är en brist att barn- och utbildningsnämnden inte säker-

ställt en aktivitetsplan för att nå målen 
- målstyrningsarbetet för socialnämnden inte varit ändamåls-

enligt eftersom hela nämndens verksamhet inte deltagit i 
vare sig planering av aktiviteter eller uppföljning av mål 

- bristerna gör att kommunfullmäktige inte kan ta del av i 
vilken omfattning målen för 2016 har uppnåtts 
Dnr KS 2017/151 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-10  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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Länsstyrelsen i Stockholms län har, i egenskap av tillsynsmyn-
dighet, gjort en inspektion hos Överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsörs kommuner den 12 december 2016. Inspek-
tionen har medfört kritik på följande punkter: Lång handläggnings-
tid för hantering av anmälningsärenden och en ansökan om ställ-
företrädarskap. Dnr KS 2017/111 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-03-08 jämte 

Granskningsrapport Uppföljande granskning av samverkan i 
insatser för barn och unga 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-03-08 jämte 
Granskningsrapport Granskning av intern kontroll avseende 
handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-04-03 jämte 
granskningsrapport Uppföljande granskning av intern kontroll 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-04-03 jämte 
granskningsrapport Uppföljande granskning av målstyrning 

• Information om rapport och Rapport från Länsstyrelsens i 
Stockholms län inspektion hos Överförmyndarnämnden 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 56 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2017/142) 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade åtta ej verkställ-
da beslut och ett avslutat beslut att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg under första kvartalet 2017. De ej verkställda är: 
- Tre beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10 och en kvinna med avbrotts-
datum 2016-11-22. Ärendena har varit i Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i erbjudet möte som 
skulle leda till en lösning.   

- Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. Besluts-
datum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12. Två av perso-
nerna har erbjudit satellitlägenheter men tackat nej. Alla tre 
önska bo på samma Serviceboendeboende LSS. 

- Ett beslut gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum 2016-
05-24. 

- Ett beslut stödfamilj LSS för en man är inte verkställt då det är 
brist på stödfamiljer. Beslutsdatum 2016-11-25. 

Det avslutade beslutet gäller serviceboende SoL för en kvinna. 
Beslutsdatum 2016-07-27, avslutat 2017-02-10. Ansökan har 
återtagits.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-03-29 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 57 
Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga för-
skolor och skola i Kungsör (KS 2016/156) 
Madelene Ericsson (C) och Petter Westlund (C) föreslår i en 
motion att  
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg 
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- läroplanerna för både förskola och grundskolor betonar vikten 
av att miljöperspektiv ska ingå i undervisningen 

- ett beslut om att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras 
utan att tillföra resurser i form av extra samordnare kan riskera 
att motverka sitt syfte samt 

- ett förslag till fortsatt hantering: elevråden involveras och 
beroende på deras synpunkter går frågan vidare till skolans 
ledningsgrupp för diskussion tillsammans med miljöstrategen 
om hur arbete med Grön flagg kan integreras i arbetet utan att 
annat utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 13 

inkl tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 42 jämte 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Madelene Fager f.d. Ericsson (C) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
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§ 58 
Svar på motion – Framtidens smarta sophan-
tering (KS 2016/213) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska under-
söka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska 
platser. 
 
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät, 
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri 
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack 
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan. 
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnads-
nivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har 
använts. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat två 
yttranden (det senare med anledning av återremiss i 
kommunstyrelsen).  
 
Av Kungsörs KommunTeknik AB yttrande framgår bl.a. att 
bolaget 
- arbetar strategiskt för att hitta nya lösningar för sophantering 
- är positiva till förslaget med smarta soptunnor men de kommer 

inte att kunna ersätta vanliga soptunnor på grund av pris-
skillnaden 

- kommer att utreda möjligheten att placera fem smarta pappers-
korgar på strategiska platser i kommunen 

 
En vanlig papperskort kostar 2 000 kronor och det finns idag 145 
stycken i kommunen. En smart papperskorg kostar ca 45 000 kro-
nor inklusive montering och driftsättning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 102 
• Kungörs KommunTeknik AB:s yttrande, daterat 2016-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 22 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 43 
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KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av de fram-
komna kostnadsaspekterna. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Carina Sjölund (M) 
- 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. 
 
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), Gunilla 
Lindström (S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan 
Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), 
Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), 
Joel Petersson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Kerstin Åkesson 
(MP), Peter Åkesson (MP), Rickard Axelsson (L), Rebecca 
Burlind (L), Olof Lindberg (L), Uno Gripenbert (KD), Rune 
Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Gunilla A Aurusell (S) 
 
Nej röstar: Margareta Barkselius (C), Madelene Fager (C), 
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans 
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M), Annicka Eriksson (SD), Per 
Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD). 
 
Omröstningen utfaller med 24 ja- och 15 nejröster. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av de fram-

komna kostnadsaspekterna. 
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§ 59 
Svar på motion – Bänkar till gamla Folkets 
Park och längs Malmbergavägens gång- och 
cykelbana (KS 2016/405) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att det ska sättas upp: 
- några bänkar längs Malmbergavägens gång- och cykelbana och 
- bänkar eller bänk med bord i gamla Folkets Park 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget anser att 
- Malmbergavägen är ett välanvänt gångstråk och att det är 

befogat att placera ut bänkar längs sträckan 
- behovet av bänkar i gamla Folkets park är litet 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 186 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 44 

 
Beslut Kommunfullmäktige  

- bifaller motionen i den del som gäller Malmbergavägens gång- 
och cykelbana och ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 
att placera ut bänkar längs sträckan 

- avslår motionen i den del som gäller gamla Folkets Park 
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§ 60 
Svar på motion – Solceller på kommunens 
byggnader (KS 2016/407) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun: 

- förser sporthallen med solceller i samband med installation av 
solceller på den nya skolan 

- inventerar möjliga anläggningar och utreder förutsättningarna 
för att installera solceller på dessa 

- aktivt jobbar med medfinansiering för dessa satsningar 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget kommer att 

- utreda kommunens fastigheter för möjlighet att installera sol-
celler (fastighetens läge, väderstreck och taklutning, takkonst-
ruktion) 

- utreda takkonstruktionen på sporthallen för att se om solcells-
installation är möjlig 

- undersöka bidragsmöjligheten för eventuella solcellsinstalla-
tioner och övriga energibesparande åtgärder 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 187 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 45 jämte 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande av vilket framgår att 
bolaget kommer att utreda möjligheten att installera solceller och 
undersöka möjliga bidrag och andra energibesparande åtgärder. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-10  14 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager 
(C) bifall till motion. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande av vilket framgår att 
bolaget kommer att utreda möjligheten att installera solceller och 
undersöka möjliga bidrag och andra energibesparande åtgärder. 
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§ 61 
Svar på motion – Stängsel runt öppna sop-
stationer (KS 2016/436) 
Yvonne Ericsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
medverka för att stängsel sätts upp runt öppna sopstationer så att 
inte blåsten kan sprida soporna vidare. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Bolaget tolkar det som att motionären menar 
de återvinningsstationer som finns på några platser i Kungsör och 
Valskog. Bolaget anser bl.a. att 

- det är ett allmänt intresse att dessa platser hålls städade och 
tillgängliga 

- det är företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), 
som hyr mark av kommunen, som har ansvar för att ytan hålls i 
vårdat skick och att återvinningsverksamheten fungerar 

- den fysiska utformningen är viktig så att det är enkelt att lämna 
material och att en avskärmning från omgivande mark måste 
ställas mot tillgänglighetsfaktorn 

 
Kungsörs KommunTeknik AB avser att inleda en dialog med FTI 
om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Yvonne Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 219 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 46 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar uppdraget besvarat med hänvisning 

till att Kungsörs KommunTeknik AB avser inleda en dialog med 
FTI om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 
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§ 62 
Svar på motion – Översyn av Kungsörsleden  
(KS 2016/422) 
Per Hammarström (SD) föreslår i en motion att kommunen ska se 
över hela Kungsörleden och tar fram kostnader för reparation av 
bl.a. trappor, bänkar, räcken, dräningering längs Runnabäcken så 
att upprustning kan komma igång till vår/försommar 2017. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att bolaget kommer att utreda upp-
rustningsbehovet och kostnadsberäkna åtgärderna. Då åtgärderna 
kan komma att bli mera omfattande bör även en tidsplan för dessa 
åtgärder upprättas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Per Hammarström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 218 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 47 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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§ 63 
Svar på motion – Inför fria surfzoner  
(KS 2017/34) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge ett uppdrag att succesivt införa fria surfzoner på strategiska 
avgränsade offentliga platser, t.ex. parker, torg och badplatser. 
Motionären föreslår att man ska börja med Sofiaparken, Pinn-
parken, Åparken, hamnen, järnvägsstationen och Valskogs torg. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar framgår bl.a. 
att 

- förvaltningen anser att tanken är god men överlåter till 
kommunfullmäktige att fatta ett beslut om man vill införa fria 
surfzoner, i så fall vart och också prioritera om pengar för detta  

- det rent tekniskt är det inte något problem at införa fria 
surfzoner 

- några relativt fria zoner finns i kommunen idag t.ex. biblioteket 
och sporthallen med den begränsningen att man är tvungen att 
ha ett ”lånekort” som normalt ställs ut på max fem dagar 

- för fria surfzoner utomhus krävs utomhusbaser och kablage, 
vilket beräknas kosta ett antal tiotals tusen kronor per plats och 
kostnader för att övervaka att baserna är igång  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 48 jämte 

reservation 
 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning anser att det är rimligt att 

det blir fri surf på järnvägsstationen, allra helst om det där blir ett 
resecentrum. I övrigt föreslår beredningen att den fria surfen 
hänvisas till de platser som redan finns i kommunen. 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till förvaltningens yttrande och beredningstexten ovan. Om det blir 
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ett resecentrum vid järnvägsstationen bör fri surf införas där. I 
övrigt hänvisas till de platser som redan idag har i princip fri surf. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Carina Sjölund (M), Madelene Fager 

(C), Ari Jaanus (SD) och Stellan Lund (M) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 

med tillägg att den ekonomiska frågan hänskjuts till 
budgetberedningen 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkanden 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag inklusive tillägget att den ekonomiska 
frågan hänskjuts till budgetberedningen. 

 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg 
röstar ja. 
 
Den som röstar för bifall till motionen röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Gunilla 
Lindström (S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan 
Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), 
Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), 
Joel Petersson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Kerstin Åkesson 
(MP), Peter Åkesson (MP), Rickard Axelsson (L), Rebecca 
Burlind (L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A Aurusell (S)  
 
Nej röstar: Margareta Barkselius (C), Madelene Fager (C), 
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans 
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor 
Norgren (M), Ewa Granudd (M), Uno Gripenbert (KD), Annicka 
Eriksson (SD), Rune Broström (SD), Per Hammarström (SD), 
Roland Jansson (SD) och Ari Jaanus (SD). 
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 18 nej-röster 
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Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till förvaltningens yttrande och beredningstexten ovan. Om det blir 
ett resecentrum vid järnvägsstationen bör fri surf införas där. I 
övrigt hänvisas till de platser som redan idag har i princip fri surf. 
 
Den ekonomiska frågan hänskjuts till budgetberedningen inklusive 
konsekvensanalys. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-10  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 64 
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns 
verksamhet år 2016 och granskningsrapport 
om bokslut och årsredovisning 2016  
(KS 2016/448) 
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 2016 i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna  

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

- tillstyrker att kommunens årsredovisning 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 de 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 inte utövar en tillräcklig intern kont-
roll utifrån det reglemente som fullmäktiges beslutat om för 
den interna kontrollen 

 
I revisorernas missiv till granskningsrapporten av bokslut och 
årsredovisning 2016 noteras att revisorerna anser att redogörelsen i 
årsredovisningen av den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen fort-
farande inte är tillfredsställande. Kommunstyrelsen kommer att 
lämna ett svar på granskningsrapporten om årsbokslut och årsredo-
visning. 
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Revisorerna, akten 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv till granskning av bokslut och årsredovis-

ning 2016 
• Revisionsberättelse 2016 jämte bilaga Revisionens 

granskningsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 
2016 jämte missiv (övriga bilagor finns diarieförda till respek-
tive ärende och redovisas inte här efter överenskommelse med 
revisionens ordförande) 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redovisar revisorerna 

Håkan Sundström (M) och Lars Wigström (S) revisorernas arbete 
och förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar 

ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet till de styrelser och nämn-
der som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa 
organ. 
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§ 65 
Bokslut och årsredovisning 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/448) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2016 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 +0,7  
- barn- och utbildningsnämnden +0,7  
- socialnämnden + 0,0 
- TOTALT verksamheter +1,4 

Finansieringen   +6,6 

TOTALT  + 8,0 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 11,9 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 3,9 miljoner kronor över 
budget. De finansiella posterna är i huvudsak av engångskaraktär 
och bör inte användas för ökade driftkostnader. 
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 

- Kungsörs Kommunföretag AB +0,3 
- Kungsörs Fastighets AB +7,7 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,6 
- Kungsör Vatten AB +1,6 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 10,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,7 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
1,2 miljoner kronor, medan Västra Mälardalens Kommunalför-
bund visar negativt resultat med 1,9 miljoner kronor. Förbundens 
bokslut behandlas som separata ärenden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2017-03-06, § 1 

• Förslag till Årsredovisning 2016 efter bokslutsberedningens 
sammanträde 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 49 
 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning diskuterar avsättning till den 

resultatutjämningsreserv (RUR) som infördes den 1 januari 2017 
enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2016, § 209. 

 
Reservering till RUR görs då resultat så medger.  Regler om reser-
vering till och disposition ur RUR finns i Riktlinjer för god ekono-
misk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv 
(RUR) i Kungörs kommun. 
 
I bokslutet har kommunen bokat upp en procent av skatter, bidrag 
och fastighetsavgift vilket är den största möjliga avsättningen ett år 
enligt KL 8 kap, 3 d §, stycke tre. Detta motsvarar 4,6 miljoner 
kronor. 
 
Beredningen föreslår att avsättningen godkänns. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att socialnämndens 

resultat påverkats av att extra medel tillskjutits av statsbidrag för 
flyktingverksamhet. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning informeras om en 

ändring i årsredovisningen där två balansposter ska justeras; dels i 
avsnittet Ekonomin i sammanfattning, dels i not nummer ett i 
notförteckningen. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 
4 649 000 kronor efter avsättning med 7 300 000 kronor till 
resultatutjämningsreserven. 
 
Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med justeringen av balansposterna. 
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Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Kungsörs 
kommun med justeringen av balansposterna och fastställer  
- den upprättade resultat- och balansräkningen och 
- avsättningen av en procent av skatter, bidrag och fastighets-

avgift (7,3 miljoner kronor) till resultatutjämningsreserven 
(RUR) 

 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 14/2017. 
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§ 66 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2017/112) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2016. 
 

 Kommunstyrelsen har gett ombudet till bolagsstämman i uppdrag 
att rösta för att 

 
- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2016 för 

Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2016. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 50 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 
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§ 67 
Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2017/116) 
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2016. 

 
 Kommunstyrelsen har beslutat ge ombudet till bolagsstämman i 

uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB inklu-
sive förslag till vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB jämte 

revisionshandlingar 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 51 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Kungsörs 
Grus AB med godkännande till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-10  27 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 68 
Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2017/113) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsberättelse för år 2016, revisorernas redogörelse och 

revisionsrapport från granskning av årsredovisning (övriga 
handlingar som hänvisas till i redogörelsen finns i akten) 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 52 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016. 
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§ 69 
Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/97) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2017. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat återbetala 1 028 000 kronor till 
förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund jämte protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2017-
02-23, § 19 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 53 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Västra Mälar-
dalens myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016. 
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Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 70 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2017/104) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-02-24, 
§§ 7-8 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 54 
  
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning noteras att kommunens 

revisorer i sin revisionsberättelse för 2016 skriver att deras gransk-
ning även omfattar den verksamhet som bedrivs i den gemensam-
ma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.   

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Gemen-

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

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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Beredskapssamordnare (inkl KS-handling), 
avdelningschef kultur, fritid m.m. (inkl. KS-handling), 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71 
Ny kriskommunikationsplan för Kungsörs 
kommun (KS 2017/114) 
En reviderad krishanteringsplan för Kungsörs kommun antogs av 
kommunfullmäktige i december 2016. Planen ska användas när 
Kungsörs kommun riskerar att drabbas eller drabbas av en extra-
ordinär händelse eller en samhällsstörning.  

 
Till planen finns en kriskommunikationsplan. Den har nu gåtts 
igenom, inte minst mot bakgrund av att organisationen för kris-
hanteringen ändrades när den nya krishanteringsplanen antogs. Ett 
förslag till ny plan har tagits fram. 
 
Nuvarande kriskommunikationsplan antogs i september 2012. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-16 
med förslag till ny kriskommunikationsplan 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 55 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kriskommunikationsplan 

för Kungsörs kommun”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2012. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 15/2017. 
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Barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 72 
Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 
(KS 2011/28) 
Kommunfullmäktige beslutar beslutade den 9 juni 2014 att det 
fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i 
Kungsör skulle genomföras så att: 
- Hagaskolan och Västerskolan blir förskoleklass – årskurs 3-

skolor (F-3 skolor) med vardera två förskoleavdelningar och 
- den nya skolan centralt blir en ny årskurs 4-6 och 7-9 skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att detta ändras så Haga-
skolan och Västerskolan blir rena F-3 skolor och att inriktningen 
för förskolan istället ska vara att nuvarande Västergårdarnas och 
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Till grund för nämndens beslut ligger bl.a. förvaltningens rekom-
mendation att förskoleenheterna inte ska vara för små - inte färre 
än fyra avdelningar per förskola. Det innebär att alternativet med 
tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive Väster-
skolan inte rekommenderas.  
 
När ärendet behandlades på kommunfullmäktige i januari 2016 
återremitterades det med minoritetsåterremiss då ärendet inte 
ansågs färdigberett. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat beredningen 
med en tjänsteskrivelse med bl.a. argumenten för en sammanhållen 
F-3 skola respektive argument för att behålla två F-3 skolor i 
centrala Kungsör. Vilket av alternativen som väljs är en politisk 
fråga. I den närmaste framtiden är det nödvändigt med två F-3 
skolor eftersom det inte finns några andra färdiga alternativ. 
 

 Vid kommunstyrelsens överläggning i mars deltar barn- och 
utbildningschefen Fredrik Bergh och går igenom  
- förutsättningarna för barnens/elevernas lärande och  
- för- och nackdelar (beskrivna av föräldrar och personal) med 

F-3 på både Haga och Väster (med eller utan förskoleavdel-
ningar) respektive en sammanslagen F-3 skola 
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Barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att fullmäktiges beslut från 
den juni 2014 ändras så att Haga och Västerskolan ska vara F-3 
skolor utan förskoleavdelningar. Om förskolan ska in krävs stora 
ombyggnader. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 80  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16, § 63 

jämte tjänsteskrivelse med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 260 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 13 (återremiss) 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-

12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 56 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) ett yrkande på ett tillägg innebärande att en uppföljning av den 
nya organisationen ska göras våren 2019.  
 
Proposition ställs enligt följande: 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 
2) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande 

 
 Ordföranden finner att båda vunnit gehör. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från den 9 juni 2014, § 80 

så att det fortsätta planeringsarbetet för F-3 skolornas och för-
skolans organisation istället ska vara: 
- Hagaskolan och Västerskolan ska vara F-3 skolor utan för-

skoleavdelningar 
- Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergår-

darnas och Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat 
alternativ 

En uppföljning av den nya organisationen ska göras våren 2019. 
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§ 73 
Antagande av ändrad detaljplan – Tegelud-
den 6-8 (KS 2017/119) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfat-
taren arbetat om förslaget till detaljplan för Tegeludden 6-8. 
Ändringen görs att möjliggöra uppförande av ett större friliggande 
bostadshus med tillhörande carport efter att de trefastigheterna 
Västra Tegeludden 6,7 och 8 sammanslagits till en fastighet. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande som 
övergår till begränsat förfarande. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, 
kända sakägare och boende som berörs. Samrådsyttranden finns 
sammanställda i Samrådsredogörelse. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-17 

jämte antagandehandling, plankarta och fastighetsförteckning 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 63 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar ändrad detaljplan för Tegeludden 6-8.  
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§ 74 
Svar på interpellation – Kommunens jäm-
ställdhetsarbete (KS 2017/86) 
Innan ny vägledande handlingsplan för jämställdhetsarbetet tas 
upp för beslut önskar Madelene Ericsson (C) en redovisning av 
genomfört arbete utifrån tidigare handlingsplan. Hon frågar kom-
munstyrelsens ordförande: 

- Hur har arbetet gått? 

- Vilka granskningar har gjorts? 

- Vilka åtgärder har vidtagits? 

- Vilka resurser har avsatts för arbetet? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 49 

 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) tar i sitt svar 

upp bl.a. följande: 

- Kungsörs kommun antog i april 2012 en handbok för jäm-
ställdhetsarbete samt en handlingsplan. Den gällde då för tiden 
2012 – 2014. Utöver det dokumentet har kommunen även 
skrivit under CEMR deklarationen. 

- I de senaste årens årsbokslut kan konstaterats att en hel del 
arbete lagts ner på att kartlägga och följa upp olika frågeställ-
ningar. I svaret beskrivs dessa kortfattat. 

- Vi arbetar aktivt med att stimulera föreningslivet att satsa på 
framför allt flickors verksamheter. Vi har antagit en kultur- och 
fritidsplan som ska revideras under året. I den framstår givetvis 
jämställdhetsfrågorna såväl som integration/mångkulturella 
frågor som oerhört centrala.  

- Det sammarbete som finns i vår region och i vårt närområde 
ger också förutsättningar för en ökad jämställdhet. Vi har ge-
nom arbetet i samordningsförbundet gett möjligheter för ett 
stort antal personer att få egen försörjning och slippa att vara 
långvarigt bidragsberoende. Personal inom samtliga verksam-
heter ingår i olika nätverk som givetvis också belyser jäm-
ställdhetsfrågorna. 
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- Ett pensionärs- och tillgänglighetsråd ersätter de tidigare pen-
sionärs- och handikappråden. På det viset får vi nu ett bredare 
och mera jämställt perspektiv på de frågor som avhandlas där. 

- Många organisationer i Kungsör är också engagerade i såväl 
integration som jämställdhetsfrågorna. Deras arbete har stöt-
tats, bland annat genom bidrag ur integrationsmiljonen. Studie-
förbunden har många olika fina och bra arrangemang som 
också bidrar till ökad jämställdhet hos innevånarna. 

- Under de senaste åren har vi legat över snittlöneökningen och 
har gjort medvetna prioriteringar på olika yrkesgrupper för att 
jämna ut medianlönerna mellan olika kvinno- mansdominerade 
yrken men även inom respektive yrke.  

- En satsning på chefsutbildning/trainee/mentorskap startade 
2016. Vi måste ständigt utveckla våra medarbetare och ledare 
för att de själva ska stärkas i sin roll som ledare och för att de, 
som goda ambassadörer för vårt arbetsgivarvarumärke, ska stå 
för de värderingar och de framtagna policydokument som vi 
har antagit. Där ingår jämställdheten som en viktig hörnsten 
inom organisationen men även utåt mot tredje man, kund, 
brukare, elev och kommuninnevånaren generellt. 

- Jämställdhetsarbete är ett ständigt pågående arbete. Vår prio-
ritering ligger i första hand på den uppväxande generationen. 
Det är de som kommer att forma framtidens Kungsör och 
samhället i stort.  

- I takt med att invandringen ökat och att vi blivit allt mer inter-
nationella så kommer också olika värderingar att komma till 
tals. Det mångkulturella samhället medför inslag av frågeställ-
ningar som vi i vissa situationer står främmande och frågande 
inför. Då är det oerhört viktigt att våra barn och ungdomar får 
förutsättningar att se på varandra och omvärlden med jämställ-
da ögon och sinnen. 

- Att inte få ett arbete och vara självförsörjande på grund av 
språksvårigheter gör att vuxenutbildningen är ännu viktigare än 
tidigare. Klarar vi inte av dessa nya utmaningar så uppstår 
ojämställdheten inom nya områden och kommer att ge oss helt 
andra förutsättningar att arbeta med/mot. 

- Sedan den förra jämställdhetsplanen antogs har regelverket/ 
lagen förändrats och kommunen behöver inte ha en sådan plan. 
Men eftersom problematiken kvarstår och att hela tiden nya 
utmaningar finns så hoppas jag att vi efter sommaren kan 
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skapa en parlamentarisk kommittee som kan ta fram ett nytt 
handlingsprogram för dessa viktiga frågor. 

 
Tack Madelene Fager tackar för svaret. 
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§ 75 
Motion – Innovationsutveckling för en smar-
tare välfärd (KS 2017/138) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun  

- utvecklar ett strukturerat arbete med innovationer i den egna 
organisationen för att främja nya idéer och utveckling 

- inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och 
utveckling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som 
kommer med förslag på möjliga effektiviseringar och 
utveckling av verksamheten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 76 
Motion – Inför en digital mötesplats medbor-
gardialog (KS 2017/156) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska införa en digital mötesplats för 
medborgardialog. Enligt motionärerna är det  

- ett sätt att stärka förtroendet mellan kommunen, politiken och 
invånare 

- ett viktigt komplement till den befintliga beslutsprocessen  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Fastighets AB, birgitta.jonsson08@gmail.com, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 77 
Ändring av sammanträdesdatum  
(KS 2016/300) 
Kommunfullmäktige fastställde sammanträdestider för kommun-
fullmäktige 2017 vid sitt sammanträde i oktober 2016. December 
månads sammanträde beslutades till den 4 december. För att gå 
ihop med kommunstyrelsens sammanträdestider bör detta datum 
istället vara 11 december. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 162 
 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesdatum för kom-

munfullmäktige i december 2017 ska vara den 11 december och 
inte den 4 december som tidigare beslutats. 
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