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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 11 december 2017, klockan 18.30-20.30, ajournering 18.40-
19.05. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban 
Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren 
(S), Elisabeth Kjellin (S), Margareta Johansson (S), Monica Lindgren (S) § 181-198, Marita 
Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Annika Westling (V), Peter 
Åkesson (MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), 
Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans 
Carlsson (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Eva-Carin Sandbom (L), 
Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Rune Broström (SD) och Per Hammarström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S) § 180, Lina Ekdahl (MP), Niclas Lund (M), 

Staffan Norgren (M) och Uno Gripenberth (KD). 
 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S) § 181-198, Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Elisabeth 
Strengbom (S), Joel Pettersson (V), Ingemar Hielte (MP), Margareta Barkselius (C), Jacob 
Hedberg (M), Rickard Axelsson (L) och Sofia Axelsson (L). 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall 
 

Utses att justera Marita Pettersson och AnneMarie Andersson 
Ersättare för 
justerare Annika Westling och Rune Broström 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-12-12, klockan 16.00 

Underskrifter: 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        180-199 
 Ann-Katrin Öijwall 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Marita Pettersson   AnneMarie Andersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2017-12-11, §§ 180-199 
Datum när 
anslag sätts upp 2017-12-12 Datum när anslag  

tas ner 2018-01-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Tdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-12-11 
 

180 Almmänhetens frågestund 

181 Meddelande- avsägelse och fyllnadsval till gemensamma patientnämnden 

182 Meddelanden-ny revisionsgranskning 

183 Svar på motion-Fossil- och bullerfri rekreation på Mälaren 

184 Svar på motion-Stenladan i Lockmora 

185 Budget 2018 med plan 2019-2020 

186 Delårsrapport för VafabMiljö kommunalförbund 

187 Ny förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

188 Ändring av åldersgräns i badhuset 

189 Revidering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 

190 Motion-Utred möjligheten till tvålärasystem 

191 Fyllnadsval-ersättare i valnämnden 

192 Fyllnadsval-ordförande i socialnämnden 

193 Fyllnadsval-ledamot och ersättare i socialnämnden 

194 Fyllnadsval-ledamot i hjälpmedelsnämnden 

195 Fyllnadsval-ledamot i Samordningsförbundet i VästraMälardalen inom 
rehabiliteringsområdet 

196 Fyllnadsval-vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté 

197 Fyllnadsval- ledamot i lokala brottsförebyggande rådet 

198 Fyllnadsval-ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende 

199 Hälsningsord 
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§ 180 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 181 
Meddelande – Avsägelse och fyllnadsval till 
gemensamma patientnämnden (KS 2014/371) 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2017, § 
175, utgick ett ärende om avsägelse och fyllnadsval till gemen-
samma patientnämnden. 

 
 Efter vidare kontroll meddelas följande: 

- Kommunfullmäktige nominerade i november 2014 en ledamot 
och en ersättare till den gemensamma patientnämnden. 

- Länets kommuner har tillsammans endast två ledamöter och 
två ersättare i nämnden. De utsågs av Västmanlands Kommu-
ner och Landsting. Någon återkoppling på valet gjordes aldrig 
till kommunen. 

- Vid kontroll visar det sig att Kungsörs kommun varken har 
ledamot eller ersättare i nämnden. 

 
Ingen avsägelse eller fyllnadsval är aktuellt. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 182 
Meddelanden – nya revisionsrapporter 

 Revisionen har lämnat två nya revisionsrapporter: 
 

a) Uppföljande granskning av handläggningsrutinerna inom 
individ- och familjeomsorgen  
Kungsörs revisorer genomfört en uppföljande granskning av 
den interna kontrollen av handläggningsrutiner inom individ- 
och familjeomsorgen. Granskningen genomfördes under 
november-december 2016. Då revisorerna uppmärksammat att 
rapporten inte kommit in till nämnden vid tidpunkten för då 
den avlämnades så har den nu skickats. 
 
Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder nämnden vidtagit 
sedan granskningen och om det finns ytterligare åtgärder som 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av synpunkter 
och rekommendationer i rapporten. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av socialnämnden.  
Dnr KS 2017/474 
 
Marie Norin Junttila (S) informerade om att rapporten kommer 
att besvarar maj 2018. Från IVO har förvaltningen fått 
information om att arbetet som utförs fungerar bra. 
  

b) Kommunens fördelning av resurser i förhållande till behov 
till förskola och grundskola  
Kungsörs revisorer har gjort en granskning för att bedöma om 
kommunens resurser fördelas på ett sådant sätt att man tillgo-
doser barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola 
där hänsyn tas till elevers rätt att nå kunskapskraven utifrån 
sina förutsättningar. 

 
Rapporten har skickats till bl.a. kommunfullmäktige för känne-
dom och den kommer att besvaras av barn- och utbildnings-
nämnden.   
Dnr KS 2017/476 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Håkan Sundström, revisor, (M) lämnade en redovisning av 
rapporten som tagits fram utifrån granskning om 
handläggningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 2017-
11-30 – Uppföljande granskning av handläggningsrutiner inom 
individ- och familjeomsorgen 

• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 2017-
11-30 – Granskning av kommunens fördelning av resurser i 
förhållande till behov till förskola och grundskola 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-12-11  6 
 
 
 
 

§ 183 
Svar på motion – Fossil- och bullerfri rekrea-
tion på Mälaren (KS 2017/243) 
Kerstin Åkesson (MP) föreslår i en motion att Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner gemensamt ska: 
- verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna 

fritidsbåtar på Mälaren 
- utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom 

kommungräns 
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom 

kommungräns 
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till för-

mån för fossilfria fritidsbåtar 
 
Motionen är inlämnad även i Köpings och Arboga kommuner. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kom-
munstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås och 
skriver bl.a. följande i sitt yttrande: 

- Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri 
framtid men anser att Mälaren som är Sveriges tredje största 
sjö, bör hanteras på en nationell nivå då många kommuner och 
flera länsstyrelser berörs 

- Köpings kommun har avslagit motionen och då faller motio-
närernas förslag om att kommunerna gemensamt ska genom-
föra punkterna 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Kerstin Åkesson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 112 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 184 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen på samtliga punkter. 
 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen på samtliga punkter. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kerstin Åkesson, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 184 
Svar på motion – Stenladan i Lockmora  
(KS 2017/287) 
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal 
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion 
att  

- kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i 
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och fest-
lokal för uthyrning  

- en kostnad för upprustning av lokalen tas fram 

- en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av all-
mänheten 

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. 

- för att kunna använda Stenladan till detta ändamål krävs omfat-
tande upprustning  

- möjligheten till upprustning bör utredas i två steg: 
a) upprustning för användning under sommartid 
b) upprustning så att den kan användas även vintertid 

- medel motsvarande 100 000 kronor avsätts för genomförande 
av byggnadsteknisk utredning  

- utredningen görs i form av: utredning, projektering, kostnads-
beräkning av byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna 
och en plan för uthyrning tas fram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 136 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-10-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 186 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  
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Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 185 
Budget 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 

 Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att 
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor: 
 
Kommunstyrelsen 72,1 
Barn- och utbildningsnämnden 217,4 
Socialnämnden 229,0 
DELSUMMA 518,5 
Finans 526,0 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när 
fler förutsättningar var kända. 
 
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kro-
nor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya 
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) 
noterades: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat 8 940 9 470 9 700 
 
Internräntan fastställdes till 1,7 procent. 
 
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för 
beslut senast i november 2017. 
 
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett; 
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommun-

styrelsen  
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och ut-

bildningsnämnden och socialnämnden 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 
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Förändrad finansering ger följande läge, före önskemål om utökad 
ram (i miljoner kronor): 
- budgetramar per juni, resultat + 7,5 
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer) + 3,0 
- Nytt läge + 10,5 

 
Budgetberedningen har fått önskemål om utökad ram: 

- från barn- och utbildningsnämnden med 4 145 000 kronor 
för förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat 
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av 
ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Väster-
skolans matsal 

- från socialnämnden med 1 miljon kronor för utökning av 
äldreomsorgen och hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar, 
utökning av hemsjukvården och övervältring från Försäkrings-
kassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser 

 
Majoriteten presenterade sitt förslag vid budgetberedningen. Det 
innebär följande förändringar: 
- Barn- och utbildningsnämnden + 3,0 
- Socialnämnden + 1,0 
- Intäkterna ökas utifrån ett antagande om att antalet 
 invånare ökas från 8 560 till 8 570  - 0,4 
- Resultat + 6,9 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-11-13, § 10 och 2017-11-20, § 12 
• Alliansens skuggbudget 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 187 med 

reservation 
• Visionsbudget 2018, Sverigedemokraterna 

 
KS beslutsförslag 1.  Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock 

  med   

- de omföringar som gjort mellan nämnder 

- ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 
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- ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildnings-
nämnden 2018 

- en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett 
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018 

(i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2010 

Kommunstyrelsen 72,5 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 220,3 227,7 235,4 
Socialnämnden 229,9 241,0 246,0 
Finans 529,6 542,8 557,2 
Resultat 6,9 0 0 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till 

0,4 procent. 
 

4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbud-
getar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-
ri 2019. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till kommunstyrelsens budget 2018 med plan 2019-2020, 
från Per Strengbom (S) och Mikael Peterson (S) 

- bifall till alliansens budget 2018-2020, från Madelene Fager (C), 
Stellan Lund (M), Petter Westlund (C) och AnneMarie Andersson 
(C) 
- bifall till sverigedemokraternas visionsbudget 2018, från Per 
Hammarström (SD) 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt pro-
positionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa de tre 
förslagen mot varandra enligt följande: 
 
1. Kommunstyrelsens budgetförslag  
2. Alliansens budgetförslag 
3. Sverigedemokraternas budgetförslag 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 
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Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag eller alliansens förslag eller 
sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 1 . Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock 
med   

- de omföringar som gjort mellan nämnder 
- ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018 
- ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildnings-

nämnden 2018 
- en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett 

antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018 
(i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2010 

Kommunstyrelsen 72,5 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 220,3 227,7 235,4 
Socialnämnden 229,9 241,0 246,0 
Finans 529,6 542,8 557,2 
Resultat 6,9 0 0 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till 

0,4 procent. 
 

4. .Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina 
detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde 
i februari 2019. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig alliansen genom 

Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C) skriftligt. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 
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§ 186 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– VafabMiljö kommunalförbund  
(KS 2017/466) 
VafabMiljö kommunalförbund har upprättat en delårsrapport per 
den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Vafab Miljö kommunalförbund 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 188 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 au-

gusti 2017 för VafabMiljö kommunalförbund och lägger den till 
handlingarna. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 au-

gusti 2017 för VafabMiljö kommunalförbund och lägger den till 
handlingarna. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

VafabMiljö kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 187 
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2017/463) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 
som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 
2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 
administration tillkom. 
 
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifie-
rat ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, 
ledning och finansieringsprinciper.  
 
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny för-
bundsordning. Syftet var att föreslå en modell för förenklad finan-
siering samt tydliggöra ansvar och på så sätt underlätta det löpande 
arbetet samt skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet. 
 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att  

- en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kom-
muncheferna från respektive organisation och VMKF:s led-
ning.  
 
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess, 
bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för 
att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskom-
munerna och förbundet 

- den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åta-
ganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och 
VMKF.  
 
Finansiering av gemensam administration, exempelvis Direk-
tion och ekonomi- och personalfunktion, fördelas ut på respek-
tive huvudverksamhet inom hela förbundet.  
 
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvud-
verksamheter efter befolkning eller pris per styck. 

 
Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i 
nuläget inte klar. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 
med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 189 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 

för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med 
den 1 januari 2018. 

 
 Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhandlingar-

na kring den är klar. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

övriga medlemskommuner. 
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x/2017. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 

för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med 
den 1 januari 2018. 

 
 Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhand-

lingarna kring den är klar. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

övriga medlemskommuner. 
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling. 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 188 
Ändring av åldersgräns i badhuset  
(KS 2017/438) 
Kommunstyrelsens förvaltning önskar höja åldersgränsen för 
vuxen i badhuset från dagens 16 år till 18 år. En höjning av ålders-
gränsen till 18 år skulle underlätta för badhuspersonalen när det 
gäller ansvar för yngre icke simkunniga syskon. 
 
I nuläget betalar en 16-åring vuxenentré men får inte ta ansvar för 
sina yngre syskon.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 191 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige höjer åldersgränsen för vuxen i badhuset till 

18 år. 
 
Beslut Kommunfullmäktige höjer åldersgränsen för vuxen i badhuset till 

18 år. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kultur- och fritidschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 189 
Revidering av taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsområdet (KS 2017/455) 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor 
och avgifter inom kultur- och fritidsområdet. Idag finns taxor och 
avgifter i ett antal olika dokument. Förvaltningen att de samlas i ett 
gemensamt dokument – Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsområdet. Nu är det fördelade på: 

- E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommu-
nens författningssamling reviderades senast 2014 

- E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar, 
sporthall, badhus och Lockmora gård – dokumentet i kommu-
nens författningssamling antogs 2006 och har inte justerats 
sedan dess 

- Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för 
kodlås i form av bricksystem vid Lockmora friluftsgård 

- E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – doku-
mentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har 
inte justerats sedan dess. 

 
 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gav kommunstyrel-

sen sin förvaltning i uppdrag att se över avgiften och formen för 
nyckelbrickor vid Lockmora. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 

med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 192 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och 

fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar 
dessa i ett gemensamt dokument. 

 
 Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen 

upphävs. 
 
 Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kultur- och fritidschefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Beslut Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och 

fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar 
dessa i ett gemensamt dokument. 

 
 Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen 

upphävs. 
 
 Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kultur- och fritidschefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 190 
Motion – Utred möjligheten till tvålärar-
system (KS 2017/473) 
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Eva-Carin Sandbom 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 191 
Fyllnadsval – ersättare i valnämnden  
(KS 2014/345) 
Joakim Stoor (SD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i val-
nämnden. Av misstag har avsägelsen blivit liggande utan hante-
ring. Valnämnden har inte haft några sammanträden sedan 
avsägelsen lämnades in.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet entle-
diga Joakim Stoor från uppdraget från och med den 13 oktober 
2015. Återstår att göra fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Joakim Stoors skrivelse 2015-10-12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 169 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Britt-Marie Häggkvist Back (SD), 
Gamla Köpingsvägen 33, 736 93 Kungsör, till ny ersättare i 
valnämnden från och med den 12 december 2017 och resterande 
mandatperiod. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 192 
Fyllnadsval – ordförande i socialnämnden 
(KS 2014/344) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ordförande i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet ent-
lediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 7 
december 2017. Återstår att göra fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 173 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder, (S), Bygatan 17, 736 36 
Kungsör, till ny ordförande i socialnämnden från och med den 12 
december 2017 och resterande mandatperiod. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 193 
Fyllnadsval – ledamot och ersättare i 
socialnämnden (KS 2014/344) 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet ent-
lediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 7 
december 2017. Återstår att göra fyllnadsval på ordinarie ledamot 
och ersättare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 173 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
- utser Angelica Stigenberg (S), Lockmora 122, 736 91 Kungsör, 

till ny ledamot i socialnämnden från och med den 12 december 
2017 och resterande mandatperiod. 

- utser Gunilla Lindström (S), Kvarnbacken 3, 736 35 Kungsör, 
till ny ersättare  i socialnämnden från och med den 12 
december 2017 och resterande mandatperiod. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-12-11  24 
 
 
 

§ 194 
Fyllnadsval – ledamot i gemensamma hjälp-
medelsnämnden (KS 2014/370) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet 
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13 
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 174 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder Jonsson, (S), Bygatan 17, 
736 36 Kungsör, till ny ledamot i gemensamma 
hjälpmedelsnämnden från och med den 12 december 2017 och 
resterande mandatperiod. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, hjälpmedelsnämnden, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-12-11  25 
 
 
 

§ 195 
Fyllnadsval – ledamot i Samordningsförbun-
det i Västra Mälardalen inom rehabiliterings-
området (KS 2014/372) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom reha-
biliteringsområdet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet ent-
lediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13 
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 176 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder Jonsson, (S), Bygatan 17, 
736 36 Kungsör, till ny ledamot i Samordningsförbundet i Västra 
Mälardalen inom rehabiliteringsområdet från och med den 12 
december 2017 och resterande mandatperiod. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, Samordningsför-
bundet, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 196 
Fyllnadsval – vice ordförande i kommunsty-
relsens plankommitté (KS 2014/342) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsens plankommitté.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet 
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13 
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 177 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 
12, 736 32 Kungsör, till ny vice ordförande i kommunstyrelsens 
plankommitté från och med den 12 december 2017 och resterande 
mandatperiod. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, kommitténs 
sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 197 
Fyllnadsval – ledamot i lokala brottsföre-
byggande rådet (KS 20114/436) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i lokala brottsförebyggande rådet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet 
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13 
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 178 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder, (S), Bygatan 17, 736 36 
Kungsör, till ny ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från 
och med den 12 december 2017 och resterande mandatperiod. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, rådets sekreterare, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 198 
Fyllnadsval – ledamot i styrgruppen för nytt 
äldreboende (KS 2014/405) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet 
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13 
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 179 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Linda Söder, (S), Bygatan 17, 736 36 
Kungsör, till ny ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende från 
och med den 12 december 2017 och resterande mandatperiod. 
 

. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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§ 199 
Hälsningsord 
Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla A Aurusell (S) tackar 
Sverigedemokraterna för det fika som de bjudit på under dagens 
möte.  
 
Ordföranden passar även på att önska ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt år. Andre vice 
ordföranden Olof Lindberg (L) önskar, på övrigas vägnar, 
ordföranden detsamma. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  
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