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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 28 november 2019, klockan 18.30-21.15. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S) ej § 191, 
Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S) ej § 191, Christer 
Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), 
Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), Madelene Fager (C), 
Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), Jenny Andersson (KD), 
Roland Jansson (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD) och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
Ersättare Rolf Lindgren (S), Eva-Carin Sandbom (L), Lars-Gunnar Andersson (SD), Sussanne 

Söderström (SD), Gunilla Lindström (S) § 191 och Marie Norin Junttila (S) § 191. 

 

Ersättare  Gunilla Lindström (S) ej § 191, Marie Norin Junttila (S) ej § 191, Ann-Catrin Cederlund (S), 
Anna-Karin Tornemo (V), Maivor Norgren (M), Margareta Barkselius (C), Kenneth 
Axelsson (KD), och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
 

Utses att justera Linda Söder Jonsson och Hans Carlsson  
Ersättare för 
justerare Rigmor Åkesson och Madelene Fager 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-11-26, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        176-203 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Linda Söder Jonsson  Hans Carlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2019-11-25, §§ 176-203 
Datum när 
anslag sätts upp 2019-11-27 Datum när anslag  

tas ner 2019-12-19  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
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Protokoll 2019-11-25 
 
176 Fastställande av dagordning 

177 Allmänhetens frågestund 

178 Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drottninggatan 

179 Medborgarförslag – Förbjud bensin- och dieselbilar i centrum 

180 Medborgarförslag – Ny cykel- och gångbana mellan centrum och Klämsbo 
ridskola 

181 Svar på medborgarförslag – Inrätta rondeller i Kungsör 

182 Svar på medborgarförslag – belysning i fårhagen mot Hagaskolan 

183 Svar på motion – Fyrverkeri vid nyårsafton 

184 Lokalvårdsutredning 

185 Viten och avgifter för schakttillstånd vid arbete på Kungsörs kommuns mark 

186 Startbesked för resecentrum 

187 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 

188 Delårsrapport 2019-08-31 – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör 

189 Redovisning av obesvarade motioner per den 25 oktober 2019 

190 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 25 oktober 2019 

191 Budget 2020 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

192 Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 Kungsörs kommun 

193 Skattesats 2020 Kungsörs kommun 

194 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 

195 Motion – Planera för villatomter i Valskog 

196 Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i Valskog 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
197 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden 

198 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

199 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet 

200 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i samverkansgrupp i regionen – äldre 

201 Fyllnadsval – revisor i Kungsörs kommun 

202 Fyllnadsval – revisorsersättare för lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB 

203 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 176 
Fastställande av dagordning 

Ordförande konstaterar att två motioner kommit in sent och sänts 
ut till ledamöterna inför dagens möte: 
- Motion – Planera för villatomter i Valskog 
- Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i Valskog  
 
Motionerna behandlas före valärendena. 
 
Ordföranden om dagordningen kan kompletteras med motionerna 
och finner att så är fallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 177 
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

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 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 178 
Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drott-
ninggatan (KS 2019/381) 

Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på 
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att 
parkeringstiden om maximalt två timmar följs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jutis Jutström 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 179 
Medborgarförslag – Förbjud bensin- och 
dieselbilar i centrum (KS 2019/390) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot trafik 
i centrum med bensin- och dieselbilar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 180 
Medborgarförslag – Ny cykel- och gångbana 
mellan centrum och Klämsbo ridskola  
(KS 2019/391) 

Kjell Nordeman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
bygger en cykel- och gångbana med början vid kyrkogården och 
slut vid Klämsbo ridskola. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Nordeman 
 

KF överläggning Under överläggningen presenterar förslagsställaren sitt förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 181 
Svar på medborgarförslag – Inrätta rondeller 
i Kungsör (KS 2019/269) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i 
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss. 
I dagsläget finns inga planer på att göra rondeller i Kungsör. 
Rondeller är platskrävande då långa och tunga fordon ska kunna 
passera. I de föreslagna korsningarna finns begränsat med yta. 
 
I korsningen Kungsgatan/Malmbergavägen som ägs till 25 procent 
av trafikverket pågår en dialog kring att förbättra säkerheten för 
oskyddade trafikanter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-16 § 117 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 167 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Jenny Widén 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 182 
Svar på medborgarförslag – belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303) 

Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss.  
Belysning i hagen anses inte lämpligt då stigen passerar en 
fornlämning. Belysta stigar mot skolan finns genom samma 
skogsdunge. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07 
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-16 § 119 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 168 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 183 
Svar på motion – Fyrverkeri vid nyårsafton  
(KS 2018/195) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya 
året. 
 
Detta är vad som gäller i de lokala ordningsstadgarna antagna i 
juni 2019:  
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
20 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas 
inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
21 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska 
varor: 

• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen, 
Ågården, Häggen/Kinnekulle, Borgen, Kungsringen, 
Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels 
och Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral 

• när det är eldningsförbud 
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kring frågan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 57 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 169 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de lokala 

ordningsstadgarna och att detta inte är kommunens ansvar.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 184 
Lokalvårdsutredning (KS 2019/343) 
Under 2018 fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och föreslå en 
förändring kring organisationen för lokalvården i Kungsörs kommun. 

 
Det visade sig när utredningen gjordes att 67 procent av cheferna inte var 
nöjda med den lokalvårdsorganisation man då hade tillgång till. Lokal-
vården i kommunen bedrivs på olika sätt och är organisatoriskt inte en 
sammanhållen enhet med likvärdiga städmetoder, utbildning eller ledning.  
 
För att få en effektiv organisation så bör vi i skapa en organisation med 
städledare för att klara av att upprätthålla en god standard och bra ser-
vice kring städ. De kommuner där vi jämfört städorganisationerna och 
timmar det går åt och jämfört per invånare så kostar Kungsörs städverk-
samhet 1136 kr/invånare och snittet bland de kommuner vi jämför oss 
med är 746 kr/invånare.  
 
Målet bör vara att den nya organisationen ska vara i full drift till 2021 
och till en kostnad som är 2 mkr lägre än idag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-09-18 

• Utredning från kommunstyrelseförvaltningen gjord av Stefan 
Leijerdahl och Therése Andersson daterad 2018-02-19 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 171 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsorganisationen ska vara 

en sammanhållen organisation. En projektledare anställs eller köps 
in för själva övergången och skapandet av den nya organisationen 
inom befintliga ramar. Organisationen ska ligga under kommunsty-
relsen.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 185 
Viten och avgifter för schakttillstånd vid 
arbete på Kungsörs kommuns mark  
(KS 2019/340) 
För att gräva, schakta, sponta eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat schakttillstånd. För 
handläggningen av schakttillstånd föreslås ett införande av en 
avgift på 1500 kr. 
 
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan 
tillstånd. I nuläget finns endast en avgift på 3000 kr att ta ut vid 
saknat tillstånd, detta är inte tillräckligt motiverande för vissa 
entreprenörer att söka tillstånd. 
 
Kommunen har ett ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och 
framkomligheten är god vid alla arbeten på kommunens gator och 
vägar. För att skärpa allvaret i att trafikanordningsplaner finns och 
följs föreslås viten.  
 
Kommunstyrelsen har egenskapen av trafiknämnd i Kungsörs 
kommun. Kungsörs Kommunteknik står för den erforderliga 
kontrollfunktionen och för att täcka denna roll föreslås avgifterna 
och vitena att tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse med bilaga från tekniska chefen KKTAB 
2019-10-08  

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 172 
    
Beslut Kommunfullmäktige inför viten och avgifter för schakttillstånd vid 

arbete på Kungsörs kommuns mark enligt bilaga att hanteras av 
och tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 186 
Startbesked för resecentrum (KS 2019/272) 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september §135 att 
återremittera ärendet om investeringsbeslut för resecentrum med 
anledning av nya förutsättningar från kollektivtrafiknämnden. 
Ärendet måste därmed utredas ytterligare vilket får konsekvenser för 
själva investeringsbidraget vi är beviljade om inte byggnationen 
startar under 2019. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ber därför om ett startbesked så att vi 
kan påbörja ombyggnationen av resecentrum med de delar som vi 
kan komma igång med men som inte har inverkan på de eventuella 
förändringar som blir utifrån den utökade utredningen som nu måste 
göras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-10-09 

• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15  
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 
• Protokoll KS 2019-09-02 §117 
• Protokoll Kommunfullmäktige 2019-09-16 §135   
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 173 inkl. reservation   

    
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att 

påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av 
busshållplatser för turistbussar, innan nyår.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med KKTAB får i upp-

drag att se över helheten och återkomma med förslag om fortsättning 
innan ytterligare ombyggnation verkställs. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) och 

Roland Jansson (SD) 
- Avslag från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och 

AnneMarie Andersson (C) 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkanden mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Ordföranden redogör för voteringsordningen, vilken godkänns. Den 

som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för 
avslag röstar nej. 

 
 Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Rolf Lindgren (S), 

Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), 
Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita Pettersson (S), 
Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer 
Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), Eva-Carin 
Sandbom (L), Stellan Lund (M), Roland Jansson (SD), Lars-Gunnar 
Andersson (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), 
Sussanne Söderström (SD), Rune Broström (SD) och Per Strengbom 
(S). 

 
 Nej röstar: Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-

Wall (M), Hans Carlsson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund 
(C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C) och Jenny 
Andersson (KD). 

 
 Omröstningen utfaller med 22 ja- och 9 nejröster. Kommunfullmäk-

tige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att 

påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av 
busshållplatser för turistbussar, innan nyår.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med KKTAB får i upp-

drag att se över helheten och återkomma med förslag om fortsättning 
innan ytterligare ombyggnation verkställs. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 187 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
(KS 2019/369) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-
trädestider för kommunfullmäktige 2020. Mötestiden föreslås att ändras 
till starttid 18.00. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde fick kommunstyrelsens förvaltning 
i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till mötestider så att 
kommunfullmäktige kan ta ställning vid mötet den 25 november. 
 
Förvaltningen tagit fram ett kompletterat förslag med två alternativ. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 174 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-11-18 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager (C) 

bifall till det reviderade förslaget. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens alternativ 2; dvs. 

kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2020:  
13 januari,  
10 februari,  
9 mars,  
6 april,  
4 maj,  
8 juni,  
17 augusti,  
14 september,  
12 oktober,  

 9 november och  
30 november (budgetsammanträde). 

 
 Kommunfullmäktiges sammanträden ska också fortsättningsvis börja 

18.30. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 188 
Delårsrapport 2019-08-31 – Västra Mälarda-
lens överförmyndarnämnd (KS 2019/355) 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har behandlat sin delårs-
rapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen för 
helåret visar på att man klara sig inom ramen för sin budget. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Västra Mälardalens överförmyndarnämnds delårsrapport per 

den 31 augusti 2019 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 175 

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

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 189 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 25 oktober 2019 (KS 2019/374) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 25 oktober 2019. Av den framgår att 
2 motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras och utredning pågår 

- den andra motionen beräknas även den andra passera 
kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader. Den är dock planerad att 
besvaras under november 2019 

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 176  

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 190 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 25 oktober 2019 (KS 2019/375) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 25 oktober 2019. Av den 
framgår det i nuläget finns 3 obesvarade medborgarförslag, alla 
inkomna under 2019.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Samtliga förslag 
beräknas besvaras under 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 177  

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, Arboga 
kommun, Köpings kommun, Hallstahammars kommun, 
Surahammars kommun, ekonom för kommunstyrelsen, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 191 
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2019/200) 

 Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
för år 2020 har inkommit.  

 
 Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering 

med anledning av ökade kostnader för arvodering till gode män. 
Kungsörs del av denna utökade kostnad motsvarar 60 000 kr 
årligen. I övrigt samma budget som beslutades inför 2019. 
 
Med den totala budgeten om 10,005 miljoner kronor för 2020 plus 
500 000 kr i utökning för arvodering utgör Kungsörs del följande: 
 

 Administ-
ration 

Arvode-
ring 

Förslag  
budget 2020 

Kungsör 590 502+60 1152 
Summa 590 562 1152 

 
Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden  
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2019-05-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 178 

 
KF överläggning Linda Söder Jonsson (S) och Margareta Johansson (S) anmäler jäv 

och lämnar sina platser. Under ärendet tjänstgör Gunilla Lindström 
(S) och Marie Norin Junttila (S). 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2020. 
Överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med 
möjligheter till effektivisering av verksamheten. 

 
 Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 

andelar av budgeten.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i centrala 
ledningsgruppen, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 192 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
Kungsörs kommun (KS 2019/163) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetramar för 
2020-2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   
 
På budgetberedningen 28 oktober beslutades om förslag till nya 
ramar (nedan) för 2020 samt att beslut om ramar för 2021 och 
2022 skulle tas upp på budgetberedning den 11 november. Medel 
disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas till ut-
veckling.  

 
 Ram 2020 
Kommunstyrelsen 76,1 
Barn- och utbildningsnämnden 244,5 
Socialnämnden 256,0 
Delsumma 576,6 
Finansiell verksamhet 577,0 
NETTO 0,4 
Från resultatutjämningsreserv (RUR) 6,0 
Resultat 6,4 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i centrala 
ledningsgruppen, akten Utdragsbestyrkande 

 

f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
h) kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
i) kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 100 
j) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-10-28 § 8  
k) kompletteringar från nämnder presenterade 2019-10-28 
l) presentation av kommunledningen på budgetberedning 2019-
11-11 innehållandes nya ramar även för 2020 
m) Alliansens prioriteringar i budgeten 2020 
n) Samverkan i Kungsörs tilläggsuppdrag till kommundirektören 
presenterade på budgetberedning 2019-11-11 
o) Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 179 

 
KS beslutsförslag 1) Kommunfullmäktige beslutar om att dessa ramar ska gälla för 

åren 2020 - 2022 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 
2020 

Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 

 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kom-
munstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr 
till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utveck-
lingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att  

• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess orga-
nisering samt eventuellt inrätta den under kommunstyrelsen 
med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra kom-
muner starta upp enhet för placeringar i syfte att kostnads-
effektivisera och reducera kostnadsmassan 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i centrala 
ledningsgruppen, akten Utdragsbestyrkande 

 

• Att utreda och ta fram förslag på nya exploateringsförut-
sättningar för bostäder och industrimark. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 kro-
nor (oförändrat). 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkan-

den: 
- Bifall till kommunstyrelsens förslag, tillika Samverkan 

Kungsörs förslag från Mikael Peterson (S) 
- Bifall framlagda ram till Alliansens prioriteringar från 

AnneMarie Andersson (C) 
- Tilläggsyrkande från ordföranden Per Strengbom (S) 

innebärande att styrelser och nämnder får i uppdrag att arbeta 
med detaljbudgetarna så att de kan redovisas på kommun-
styrelsen senast i februari 2020  

 
Kommunfullmäktige ajournera sin överläggning under fem minu-
ter. 
 
När överläggningen återupptas redogör ordförande för tänkt propo-
sitionsordning. Beslut avses fattas enligt följande: 
 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag till beslut 
2) Ställningstagande till AnneMarie Andersson bifallsyrkande till 

Alliansens prioriteringar 
3) Ställningstagande till ordförandens tilläggsyrkande om 

uppdrag till styrelser och nämnder. 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
 
Proposition 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller AnneMarie 

Anderssons bifallsyrkande till Alliansens prioriteringar, men finner 
att fullmäktige avslag det. 

 
Proposition 3 Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller 

tilläggsyrkandet om uppdrag till styrelser och nämnder kring 
detaljbudgetar och finner att så är fallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i centrala 
ledningsgruppen, akten Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 1) Kommunfullmäktige beslutar om att dessa ramar ska gälla för 
åren 2020 - 2022 (i miljoner kronor): 

 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 

 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kom-
munstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr 
till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utveck-
lingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att  

• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess orga-
nisering samt eventuellt inrätta den under kommunstyrel-
sen med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra kom-
muner starta upp enhet för placeringar i syfte att kostnads-
effektivisera och reducera kostnadsmassan 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  

• Att utreda och ta fram förslag på nya exploateringsförut-
sättningar för bostäder och industrimark. 

 
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

5. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 kro-
nor (oförändrat). 
  

6. Styrelser och nämnder ges i uppdrag att redovisa sina detalj-
budgetar till kommunstyrelsen senast i februari 2020. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 193 
Skattesats 2020 Kungsörs kommun  
(KS 2019/376) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2019-11-11, § 09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 180 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 
- Ändringsyrkande i form av en skattesänkning med 0:07 öre 

per skattekrona från Niklas Magnusson (M) 
 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkanden 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering är begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för skattesänkning enligt Niklas Magnussons förslag röstar 
nej.  
 
Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Rolf Lindgren 
(S), Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica 
Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L), 
Eva-Carin Sandbom (L), Madelene Fager (C), Petter Westlund 
(C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), Jenny 
Andersson (KD) och Per Strengbom (S). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Nej röstar: Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas 
Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), 
Roland Jansson (SD), Lars-Gunnar Andersson (SD), Annicka 
Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Sussanne Söderström (SD) 
och Rune Broström (SD). 
 
Omröstningen utfaller med 20 ja- och 11 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 194 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(KS 2019/361) 
Socialnämnden har godkänt ett förslag till nya avgifter inom 
socialtjänsten från och med den 1 januari 2020 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning  
 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen.  
 
De större förändringarna som nu föreslås är att  

- Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 procent enligt 
kommunens uppräkning av intäkter 2020. Det innebär en höj-
ning från 367 till 375 kronor per timma. 

- Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260 till 440 
kronor per månad. Vid enstaka hembesök tas avgift ut för olika 
uppdrag, dock med totalt högst 440 kronor per månad 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020.  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2019-10-22 § 102 inklusive 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-18 med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 181 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten från 

och med den 1 januari 2020 enligt socialförvaltningens förslag.  
 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
 
 Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr 32/2019 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 195 
Motion – Planera för villatomter i Valskog 
(KS 2019/400) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen snarast börjar planera för villatomter i Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 196 
Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i 
Valskog (KS 2019/401) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av sam-
ma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, de valda, socialnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, Ann-Katrin Öijwall, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 197 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika 
1:e vice ordförande i socialnämnden  
(KS 2018/416) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som ledamot 
och 1:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 26 
november 2019 

- väljer Eva-Carin Sandbom (L), Storgatan 4 C, 736 32 Kungs-
ör, till ny ledamot i socialnämnden från och med den 26 no-
vember 2019 och resterande mandatperiod 

- väljer Marita Pettersson (S), Virkesgatan 5, 736 32 Kungsör 
till 1:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 26 
november 2019 och resterande mandatperiod 

- väljer Lianne Björling Burton (S), Vallgatan 1 A, 736 30 
Kungsör till ersättare i socialnämnden från och med den 26 
november 2019 och resterande mandatperiod 

- väljer Per Strengbom, Hogsta 102, 736 91 Kungsör till ersät-
tare i socialnämndens presidieberedning från och med den 26 
november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 198 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden  
(KS 2018/430) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som 
ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden från och med 
den 26 november 2019 

- väljer Marita Pettersson (S), Virkesgatan 5, 736 32 Kungsör, 
till ny ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden från och 
med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Lokala brottsförebyggande 
rådets sekreterare, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 199 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Lokala brottsförebyggande rådet  
(KS 2018/420) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som 
ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet från och med den 
26 november 2019 

- väljer Marita Pettersson (S), Virkesgatan 5, 736 32 Kungsör, 
till ny ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet från och 
med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Samverkansgrupp i regionen 
- äldre, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 200 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Samverkansgrupp i regionen - äldre  
(KS 2018/446) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som er-
sättare i Samverkansgrupp i regionen - äldre. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som ersätta-
re i Samverkansgrupp i regionen - äldre från och med den 26 
november 2019 

- väljer Marita Pettersson (S), Virkesgatan 5, 736 32 Kungsör, 
till ny ersättare i Samverkansgrupp i regionen - äldre från och 
med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, revisionen, lönekontoret, matrikeln, Ann-
Katrin Öijwall, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 201 
Fyllnadsval – revisor i Kungsörs kommun 
(KS 2019/412) 

Kommunfullmäktige entledigade vid senaste sammanträdet 
Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som revisor i Kungsörs 
kommun. 
 
Kvarstår att förrätta fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 171 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Ari Jaanus (SD), Valskogsvägen 95, 
736 93 Kungsör, som revisor i Kungsörs kommun från och med 
den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, revisionen, Kungsörs Vatten AB, 
lönekontoret, matrikeln, Annn-Katrin Öijwall, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 202 
Fyllnadsval – ersättare för lekmannarevisor i 
Kungsörs Vatten AB (KS 2019/128) 

Kommunfullmäktige entledigade vid senaste mötet Gunnar 
Uggelfors (SD) som ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs 
Vatten AB.  
 
Kvarstår att förrätta fyllnadsval. Lekmannarevisorer i kommunens 
bolag, och ersättare för dessa, hämtas bland kommunens revisorer.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 172 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Ari Jaanus (SD), Valskogsvägen 95, 
736 93 Kungsör, som ersättare för lekmannarevisor i Kungsörs 
Vatten AB från och med den 26 november 2019 och resterande 
mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 203 
Hälsningsord 

 Ordföranden Pelle Strengbom informerar om att kommunfullmäk-
tiges sammanträde i december är inställt. Nästa möte blir den 13 
januari 2020 klockan 18.30. Från klockan 18.00 kommer det att 
finnas fika stora hallen. Detta ordnas av partierna i turordning och 
först ut är Arbetarpartiet Socialdemokraterna. 

 
 Slutligen tackar ordföranden på presidiets vägnar för arbetet det 

gångna året och önskar tjänstemän, ledamöter, ersättare och 
åhörare en god jul och ett gott nytt år.  
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