
 

 
KALLELSE 

Datum 
2018-09-10 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 17 september 2018, kl. 18.30 
Plats Matsalen på Kung Karls skola 
  

Förslag till justerare: Annika Westling och Gunnar Karlsson 

Förslag till ersättare för justerare: Urban Dahlgren och Ari Jaanus 

Förslag till tid och plats för justering: Tisdagen den 18 september 2018, klockan 16.00 
på sekretariatet 
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Allmänhetens frågestund KS 2018/27 

Medborgarförslag – Fotbollsmål ovanför parken på Gersilla- 
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Medborgarförslag – Basketkorgar till Västerskolans skolgård KS 2018/293 

Medborgarförslag – Skidspår med konstsnö runt Centralvallen KS 2018/321 

Medborgarförslag – Namnskyltar på växter i blomsterarrange- 
mang och parker  KS 2018/322 

Svar på fråga från allmänhetens frågestund/medborgarförslag  KS 2018/297 
 – Behov av offentlig toalett KS 2018/27 

Medborgarförslag jämte svar – Grannsamverkan KS 2018/333  

Rapport från socialnämnden - ej verkställda gynnande bistånds- 
beslut kvartal 2, 2018  KS 2018/64 
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Svar på motion - Inför rättviksmodellen för ett bättre företags- 
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Revidering av Bolagsordningar i bolagskoncernen KS 2018/262 

Revidering av Ägardirektiv i bolagskoncernen för 2019  KS 2018/261 
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Delårsrapport per den 30 april 2018 – Gemensamma över-  
förmyndarnämnden KS 2018/283 

Avtal, reglemente och budget 2019 för Gemensamma överför- 
myndarnämnden – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd KS 2018/277 

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndig- 
hetsförbund KS 2017/377  

Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy KS 2018/348  

 Svar på interpellationer och frågor  
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Ordförande Eva Kristina Andersson 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Fotbollsmål ovanför 
parken på Gersillagatan (KS 2018/292) 
Ille och Anders (pappa) Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp två fotbollsmål 35 och Gersillagatan 37. 
Det skulle uppskattas av alla de barn som har flyttat in i området. 
Området är mitt uppe i ett generationsskifte. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 



file:///J|/...02018-09-17/Underlag/02%20a%20Medborgarförslag%20-%20Fotbollsmål%20ovanför%20parken%20på%20Gersillagatan.htm[2018-09-10 15:02:25]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej,
Jag tycker att ni kan sätta dit två fotbollsmål (mellanstorlek) på gräsmattan
ovanför parken mellan Gersillagatan 35 och Gersillagatan 37. Det skulle uppskattas av alla dom 
barn som har flyttat in i området. Och flera lär det
bli, området är mitt uppe i ett generationsskifte.

Namn
Ille och Anders (pappa) Persson

Postadress
Gersillagatan 37

Telefonnummer
0702799333

E-postadress
apersson21@hotmail.com



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Basketkorgar till 
Västerskolans skolgård (KS 2018/293) 

Ille och Anders (pappa) Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp basketkorgar på skolgården vid Väster-
skolan. De anser att det finns lite att göra på rasterna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 



file:///J|/.../KF%202018-09-17/Underlag/03%20a%20Medborgarförslag%20-%20Basketkorgar%20till%20Västerskolans%20skolgård.htm[2018-09-10 15:02:34]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej 
Jag vill ha basketkorgar uppsatta på skolgården vid västerskolan. Det finns 
så lite att göra på rasterna.

Namn
Ille och Anders (pappa) Persson

Postadress
Gersillagatan 37

Telefonnummer
0702799333

E-postadress
apersson21@hotmail.com



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Skidspår med konstsnö 
runt Centralvallen (KS 2018/321) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
angöra ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen - en naturlig 
plats för konstgjort skidspår med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 



file:///J|/...202018-09-17/Underlag/04%20a%20Medborgarförslag%20-%20Skidspår%20med%20konstsnö%20runt%20Centralvallen.htm[2018-09-10 15:02:43]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Det är många som vill hålla igång med vinteraktiviteter men ibland väldigt svårt på grund av 
snöbrist. Därför är mitt förslag att man angör ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen. 
Det känns som en naturlig plats för konstgjort skidspår där med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge.

Namn
Anne Pettersson

Postadress
Birkag.28
736 34 Kungsör

Telefonnummer
076 242 33 70

E-postadress
anne.pettersson@kungsor.se



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Namnskyltar på växter i 
blomsterarrangemang och parker  
(KS 2018/322) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att namnskyltar 
sätts upp på de fina växer, buskar och träd som finns i kommunens 
blomsterarrangemang och  parker. Förslagsställaren skriver man 
på träden kanske kan spika upp skyltar och i rabatterna sätta en 
pinne med skylt. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 



file:///J|/...g/05%20a%20Medborgarförslag%20-%20Namnskyltar%20på%20växter%20i%20blomsterarrangemang%20och%20parker.htm[2018-09-10 15:02:53]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag tycker att våra blomsterarrangemang och  parker med alla blommor, träd och buskar är så 
fina. Det skulle vara roligt och intressant att ha "namnskyltar" på dessa fina växter så man 
kan läsa vad det är för sorter. På träden kan man kanske spika upp skyltar och i rabatterna en 
pinne med skylt.

Namn
Anne Pettersson

Postadress
Birkagatan 28
736 34 Kungsör

Telefonnummer
076 242 33 70

E-postadress
anne.pettersson@kungsor.se



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kjell Isberg, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på fråga vid allmänhetens frågstund/ 
medborgarförslag – Behov av offentlig 
toalett (KS 2018/297, KS 2018/27) 
Kjell Isberg förslår att kommunen ordnar med offentlig toalett 
igen. Förr fanns toalett både bakom Carinas kiosk och Domus. De 
har stängts på grund av brist på renlighet. 
 
Förslagslagsställaren lyfte samma fråga vid allmänhetens fråge-
stund vid kommunfullmäktige i juni 2018. 
 
Idag finns allmänna toaletter på biblioteket och järnvägsstationen. 
De är öppna del av dagarna, men ingen är tillgänglig på sen 
kvällstid eller nattetid. 
 
Tekniska chefen föreslår att frågan om behov av ytterligare 
allmänna toaletter tas upp i samband med planläggningen för etapp 
två av centrumutvecklingen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Isberg 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2018-09-10 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att se på behovet av offentliga toaletter i samband med vidare 
planeringen av centrumutvecklingen.. 
 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-09-10 KS 2018/297, 2018/27 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
 Kommunfullmäktige 
Vår handläggare  
Tekniska chefen Stig Tördahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till svar på medborgarförslag/fråga vid 
allmänhetens frågestund – Behov av allmänna 
toaletter 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni ställer Kjell Isberg en fråga på 
allmänhetens frågestund som gäller behovet av allmänna toaletter. Vid 
sammanträdet i augusti återkommer frågan som ett medborgarförslag. 
 
Idag finns allmänna toaletter på biblioteket och järnvägsstationen. De är öppna 
del av dagarna, men ingen av dem är tillgänglig på sen kvällstid eller nattetid. 
 
Arbetet med centrumutvecklingen pågår. Etapp 1 i Kungsör är snart klar och 
planläggning för etapp två påbörjas. Frågan om behov av ytterligare allmänna 
toaletter bör lämpligen utredas i samband med detta. 
 
 
 
 
Stig Tördahl 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Grannsam-
verkan (KS 2018/333) 

Sven-Olof Jansson har lämnat in ett medborgarförslag om grann-
samverkan. Förslaget är utformat som en fråga: När kommer kom-
munen och polisen att åter kalla till månadsvisa sammanträden för 
grannsamverkare? Enligt förslagsställaren är sådan träffar nödvän-
diga för att sprida information om pågående eller inträffade brott. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar 
tillsammans med Polisen; 
- Grannsamverkan är egentligen Polisens ansvar men deras 

möjlighet till månatliga sammanträden för grannsamverkan 
inte är lika goda nu som tidigare. De, som de flesta verksam-
heter, måste prioritera vad som ska göras och i vilken omfatt-
ning och ordning 

- beskrivs den ordning som kommer att gälla för grannsam-
verkan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Sven-Olof Jansson 
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-08-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 137 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar svaret på medborgarförslaget som sitt 

eget. 
 







 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-08-14 KS 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar på medborgarförslag om grannsamverkan i 
Kungsörs kommun. 
Det förslag eller fråga som inkommit gäller egentligen Polismyndighetens ansvar 
men vi har nu gjort ett gemensamt svar utifrån att Kungsörs kommun är 
involverade i grannsamverkan men utan att vara ansvariga. 
 
Frågan som ställs är ”När kommer kommunen och polisen att åter kalla till 
månadsvisa sammanträden för grannsamverkan” 
 
Polisens möjligheter till månatliga sammanträden för grannsamverkan är idag 
inte lika goda som tidigare och polisen måste precis som de flesta verksamheter 
prioritera vad som ska göras och i vilken omfattning och ordning. Nedan beskrivs 
den ordning som nu kommer att gälla för grannsamverkan. 
 
Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
trivseln. 
Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, 
stödjer och hjälper varandra. 
 
Möten som sker genom polisens försorg i samverkan med kommunen är ett möte på 
våren och ett på hösten för alla kontaktombud. 
Utöver dessa möten så sker uppstartsmöte på de områden som är nya eller ha bytt ett 
flertal boende. 
 
Kontaktombuden kan höra av sig till kommunpolisen via telefon eller mail om det är 
något speciellt som händer eller undras över. 
 
Om det uppkommer en speciell situation eller information som är i behov att informera 
snabbt så kontaktar polisen ombuden. 
Det kan även komma ut på kommunens hemsida.  Oftast då det är trygghetsvandring 
eller info från BRÅ. 
 
Från polisens och kommunens sida är vi säkra på att detta är ett bra sätt att bedriva 
verksamheten på. Vi förstår om det finns de som önskar fler möten men det viktiga är att 
vi tillsammans, polis, kommun och de boende i våra områden hjälps åt så att det inte 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-12-07  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

händer något och om det hänt hjälps åt att reda ut vad som hänt så polisen får 
möjligheten att lagföra den eller de som begått någon form av brott. 
 
Brottsförebyggande (BRÅ) rådet är ett annat samverkansorgan mellan kommunen, 
föreningslivet, näringslivet och polisen. Även i detta forum samverkar vi för att vi i 
Kungsör ska kunna känna oss så trygga som möjligt och för att vi ska förhindra att 
människor eller egendom far illa på något sätt. 
 
Att lägga tid på möten är både viktigt och nödvändigt men ska vi få saker gjorda måste 
polisen få tid att hantera polisiära frågor och utreda de eventuella brott som begåtts. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör     
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§  
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2018/64) 

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 5 ej verkställda 
beslut och 1 avslutat beslut 2 kvartalet 2018. De ej verkställda är: 
- Två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två män, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i 
erbjudet möte som skulle leda till en lösning.   

- Två beslut avser servicebostad enligt LSS för två män. Besluts-
datum 2015-08-12 och 2017-11-29. 

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

Det ärende som avslutats gäller servicebostad LSS för en man 
(beslutsdatum 2015-06-23). Ärendet avslutades 2018-05-09 då 
personen avsäger sig insatsen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2018-08-08 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Meddelande – Revisionsrapporten Gransk-
ning av kommunens rutiner avseende hante-
ring av anläggningsregister för materiella 
anläggningstillgångar 

 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommu-
nens rutiner avseende hantering av anläggningsregister för mate-
riella tillgångar. Revisorernas bedömning är att kommunen i allt 
väsentligt har tillfredsställande rutiner avseende hanteringen. De 
rekommenderar dock följande åtgärder för att stärka den interna 
kontrollen: 

- Ta fram rutinbeskrivningar för inventering av kommunens till-
gångar och att det ska finnas en tydlig spårbarhet i anlägg-
ningsregistret var den fysiska tillgången finns placerad 

- Tydligare intern kontroll för att stärka att riktlinjerna följs ute i 
verksamheten 

- Ta fram rutin för att säkerställa att registret blir uppdaterat lö-
pande för att undvika att det blir ett antal gamla poster i regist-
ret 

- Se över behovet att upprätta riktlinjer för inventarier som inte 
uppgår till ett sådant värde att de ska finnas i anläggningsre-
gistret 

- Ta fram en inventeringsrutin för kommunens konst och att 
kommunen säkerställer att samtliga konstinköp finns upptagna 
i anläggningsregistret 

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. Dnr KS 2018/344 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
 
 
 
 
  























Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

- en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och 
det finns anledning att prova nya vägar  

- en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör sam-
ordnas med Arboga kommun 

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livs-
medelsverkets utredning kring efterhandsdebitering 

- Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s ut-
bildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utveck-
lar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalför-
bundets kontakter med näringslivet genom bra interna sam-
arbeten och en större förståelse i hela organisationen för 
företagens behov. 

 
Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med 
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedels-
kontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner 
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat 
system för Kungsör och Arboga. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
-  se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§  
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2018/262) 
Förslag till reviderade bolagsordningar i bolagskoncernen diskute-
rades vid bolagsdagen den 4 juni 2018. De nya förslagen är en 
anpassning till tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 128 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar de reviderade bolagsordningarna i 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr x-x 2018. 
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-06-11 KS 2018/262 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

  
Revidering av bolagsordningar i kommunkoncernen 
Under bolagsdagen den 4 juni 2018 diskuterades förslag till revidering av 
bolagsordningarna i bolagskoncernen. De nya förslagen är en anpassning till 
tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 
 
Förslag till reviderade bolagsordningar bifogas (bilaga 1-4). 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kungsörs kommun reviderar bolagsordningarna i enlighet med förslaget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
 
  

1 (3) 

Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs Kommunföretag AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderade av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49  
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Kommunföretag Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av 
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för före-
tagens och Kungsörs kommuns räkning. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Förslag till reviderad 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
 
  

2 (3) 

Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant. 

Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstäm-
ma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelse 

8.  Beslut om 

 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 
resultat- och balansräkningen för koncernen 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

  



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
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Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.05 
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Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs Fastighets AB 
Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-08, § 42 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 114 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-08-29, § 180 (§ 7) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Fastighets Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 

 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen 
och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Kungsörs Fastighets AB kan ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier. 
 
  

Förslag till reviderad 
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Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och två vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 
stycket i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

5. Gokännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 

 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

räkningen 
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Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 

 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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Bilaga 3 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs KommunTeknik AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-03-23, § 20 (aktiekapitalets storlek) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 62 (föremål och ändamål med bolaget) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång VA 2016-05-01)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs KommunTeknik Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt driva annan 
därmed förenlig verksamhet i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 
antagna ägardirektiv. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
 
 
 

Förslag till reviderad 
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Bilaga 3 
KS-handling nr xx/2018 

 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 
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 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 
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Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång 2016-05-01) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Vatten Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera dricksvatten, om-
händerta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksam-
het i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör VA-verksamhet. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
  

Förslag till reviderad 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 

 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Kommunföretag AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen  
(KS 2018/261) 
Förslag till nya ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen 
diskuterades fram i dialog vid bolagsdagen den 4 juni 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, 129 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2019 för 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr x 2018. 
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-06-11 KS 2018/261 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

  
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen 
Under bolagsdagen den 4 juni 2018 diskuterades förslag till nya ägardirektiv för 
2019 fram i en dialog. Förslaget diskuterades och föredrogs i respektive bolags-
styrelse under bolagsdagen. 
 
Förslag till nya ägardirektiv bifogas (bilaga 1). 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kungsörs kommun antar de nya ägardirektiven för 2019 för Kungsörs 
bolagskoncern. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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Ägardirektiv för år 2019 i bolagskoncernen 
Antagna av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § xxx 
 
 
  
Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB  
Allmänt 
Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. 
Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksam-
heten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, 
bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt 
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll. 
 
Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar 
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. 
 
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjlig-
heter att ta del av utbudet.  
 
Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande pla-
ner efterlevs. 
 
Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse 
att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen. 
 
 
Styrning av Kungsör kommuns bolag 
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommun-
fullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen. 
 
Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäl-
ler för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör 
är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får 
människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska 
genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet. 
 
Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrappor-
terna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten. 
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Inspektionsrätt 
I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen 
har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  
 
Moderbolagets styrelseledamöter och VD ska få bolagens styrelseprotokoll sända till 
sig efter varje styrelsemöte. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
 
Koncernövergripande direktiv 
Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram 
på ordinarie bolagsstämmor. 
 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv 
Avkastningskrav  
Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs 
Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, mark-
nadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är 
först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinves-
teringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommu-
nen, begära utdelning. 
 
 
Soliditet/riskramar för verksamheten 
Långsiktigt: 
Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för 
bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden 
inom perioden. 
 
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende 
på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpas-
sad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag. 
 
Kortsiktigt: 
Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande års 
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för näst-
kommande år. 
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Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditets-
målet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå. 
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen. 
 
För 2019 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka. 
 
Miljödirektiv 
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse 
med ägarens miljö- och energipolitiska mål. 
 
Utvecklingsdirektiv 
Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen 
ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som 
arbetsgivare. 
 
Samverkansdirektiv 
Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i 
syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster. 
 
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar 
bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisa-
tionen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta 
medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än 
fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar 
som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
Budget och handlingsprogram  
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen.  
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Bolagsspecifika direktiv 2019 
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordina-
rie bolagsstämma för respektive bolag. 
 
Kungsörs Kommunföretag AB 
Moderbolaget ska ansvara för att 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kom-
munen. 

• minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad 
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och 
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyr-
ning och effektiv ägarkontroll. 

• dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakt-
tagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vår-
dar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. 

• bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande 
säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en fi-
nanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunen. 

 
Ekonomiska åtaganden 
För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett 
holdingbolag för dotterbolagens aktier. 
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Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv: 
 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer 
främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun genom att på långsiktig och eko-
nomiskt sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bo-
städer, fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra alternativa upplå-
telseformer 

• inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörj-
ningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och 
i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål 

• Som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år 
2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025. 

• med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla 
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvars-
tagande 

• Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de 
planeringsverktyg som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv 
som totalt ges för bostadspolitiken i Kungsörs kommun. 

• utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet 

• tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta arbeta för 
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag be-
driva verksamheten utifrån affärsmässiga principer. 
 
Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rim-
lig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och 
risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar 
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konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska 
vara att varje boendegeneration bär sina kostnader. 
 
En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör 
vara försäljning av fastigheter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2019 
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2019 
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av 
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. 
 
 
Sociala åtaganden 
Bolaget  

• ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter 
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och 
medinflytande 

• ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande 

• ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens 
förvaltningar och föreningar 

• har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete 

• ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer och 
tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt bo-
endestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas 
ska hållas och fullföljas. 

• ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena ge-
nom exempelvis hissar och anpassning av entréer 

• I de fall staten ålägger kommunen att tillhandahålla lägenheter för exempelvis 
hänvisningsärenden så ska KFAB ombesörja detta i möjligaste mån genom sitt 
lägenhetsbestånd. 

 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
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Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
• rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler  
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

bostadsändamål. 
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Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha Kungsörs kom-
muns verksamhetsfastigheter samt drift av gator, gc-vägar, grönytor och parker. 

• I samband med de ekonomiska redovisningarna kv 1, delårsbokslut och bokslut 
redovisa en uppföljning av utförda beställningar. 

• förvalta Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån ett miljömässig 
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att 
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler 

• ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekono-
miska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den kom-
munala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 

• tillsammans med den kommunala organisationen och KFAB fortsätta arbeta för 
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

 
 

Ekonomiska åtaganden 
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med 
självkostnadsprincipen. 
 
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under 
2019. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå 
tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verk-
samhetsfastigheter.  
 
Fastighetsförvaltningens åtagande 
Under 2019, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen av-
seende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur 
riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta 
och ekonomi.  
 
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationali-
sera lokalutnyttjandet i kommunen. 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 
 
 
 

9 (11) 

KS-handling nr xx/2018 

Effektiviserings åtagande 
Kungsör KommunTeknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringligg-
ande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksam-
heten. 
 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor  
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
• rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet  
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

kommunal verksamhet  
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KS-handling nr xx/2018 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommu-
nen 

• driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar, av-
loppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för verk-
samhetens bedrivande.  

• utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet till-
sammans med den kommunala organisationen. 

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkost-
nadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från abon-
nenter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2019 
På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en 
skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska 
utgå från SKLs snittränta på långfristiga skulder. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2019 
Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna ge-
nom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten reg-
leras konsolidering i gällande VA lagstiftning.  
 
VA-verksamhetens åtaganden 
 
VA verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verk-
samheten är att bibehålla låga taxor.  
 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
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KS-handling nr xx/2018 

All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade 
fasas ut ur verksamheten. 
 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
• Försäljning överstigande 5 miljoner kronor  
• förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är 

avsedda för VA-verksamhet. 

________________ 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonomi, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Utredning av möjlighet att rusta upp och 
hyra ut Stenladan i Lockmora (KS 2017/287) 
På uppdrag av kommunfullmäktige har Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB) utrett möjligheten att utveckla Stenladan i 
Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultatet av en 
motion. 
 
KKTAB har gjort en byggteknisk utredning, kostnadsberäkning av 
byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna samt en plan för 
uthyrning. Tre alternativ har tagits fram: 

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

B. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, med WC 
och pentry 

C. Ombyggnation i större omfattning för året runt användning. 
Innefattar kök, RWC/WC, värmeanläggning och isolering 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 184 
• Kungörs KommunTeknik AB:s utredning 2018-05-31 med 

bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 130 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för enbart 
sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av maximalt 
680 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-12-11    7 
 
 

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

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 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. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

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

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 
 













Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Räkenskapssammanställningar och revi-
sionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2017 (KS 2018/284) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2017.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna.  Han noterar att: 

- flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på 
många år och i några fall är det inte heller möjligt att följa 
regelverket för att kunna möjliggöra utdelning 

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 
år 2016 jämte revisionsberättelser 

• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse (finns i 
akten) 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 139 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och 

revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2017 till handlingar-
na. 





























Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2017 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2018/279) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2017. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2018-
03-19, §§ 11 och 2018-06-01, § 20 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 140 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 

 













































































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma nämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 30 april 2018 – 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2018/283) 
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden 
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott på 1 671 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 296 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Gemensamma överförmyndarnämnden 
2018-06-12, § 77 jämte Delårsrapport 1 2018 Gemensamma 
överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 141 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 















Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma överförmyndarnämnden, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, 
Hallstahammars kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avtal, reglemente och budget 2019 för 
Gemensamma överförmyndarnämnden – 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
(KS 2018/277) 
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt 
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om 
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019. 
 
Nämnden föreslås få namnet Västra Mälardalens Överförmyndar-
nämnd.  
 
Förslag till avtal om samverkan, reviderat reglemente och budget-
förslag för 2019 har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avtal och reglemente 
godkänns och att budgetförslaget överlämnas till budgetbered-
ningen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till avtal, reviderat reglemente och budgetförslag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 142 
 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige godkänner  

- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan 
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och 
Surahammars kommuner och 

- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
 Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden 

också godkänner avtal och reglemente. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar vidare att överlämna budgetförslag 

för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till 
budgetberedningen för behandling under hösten i samband med 
Kungsörs kommuns budget 2019-2021. Samråd ska ske med övriga 
kommuner innan beslut.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma överförmyndarnämnden, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, 
Hallstahammars kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 Antaget avtal och reglemente redovisas som KS-handling nr x och 
X 2018. 

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-08-27 KS 2018/277 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Avtal, reglemente och budget 2019 för Gemen-
samma överförmyndarnämnden – Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Den gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör 
föreslår att Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars 
kommuner från och med den 1 januari 2019 ska ingå i en gemensam nämnd för 
samverkan inom överförmyndarnämnden. Nämnden ska kallas Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnd.  
 
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt Hallstaham-
mars och Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemensamma 
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör från och med den 1 janua-
ri 2019. 
 
Nuvarande gemensamma nämnd har ställt sig bakom förslag till: 
- Avtal om samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden (bilaga 1) 
- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (bilaga 2) 
 
Ett förslag till budget 2019 (bilaga 3) har också upprättats. Förslaget bygger på 
att varje kommun finansierar sin andel av ärendena och att kostnaderna för 
administration fördelas efter folkmängd. För Kungsörs kommun innebär förslaget 
kostnader på 975 000 kr för år 2019. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige godkänner  

- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan Köpings, 
Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner och 

- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden också godkänner 
avtal och reglemente. 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-08-27 KS 2018/277 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna budgetförslag för Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till budgetberedningen för 
behandling under hösten i samband med Kungsörs kommuns budget 2019-2021 
Samråd ska ske med övriga kommuner innan beslut. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Eva Kristina Andersson 
 



  

   
  

  
 

  

 

 

       
       

 
 
  
 

 

  

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, 
Hallstahammar och Surahammar 
Kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar har 
kommit överens om att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 9 § 
kommunallagen och i övrigt i enligt med bestämmelser i gällande speciallagar 
inom området. 

Nämnden kallas ”Västra Mälardalens överförmyndarnämnd”. 
 

§ 1 Värdkommun 

Värdkommun för den gemensamma nämnden är Köpings kommun. Nämnden 
med dess kansli ingår därmed i Köpings kommuns organisation. 
 

§ 2 Uppdrag och uppgifter 
Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de 
samverkande kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av 
kommunerna enligt gällande lagstiftning. 
 

§ 3 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. De samverkande 
kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. 

Nämndens ordförande ska vara ledamoten från Köpings kommun. Ledamöterna 
från de övriga kommunerna ska roterande varje år under mandatperioden vara 1:e 
respektive 2:e vice ordförande och utses i bokstavsordning. Det första året 
fungerar ledamoten från Arboga kommun som 1:e vice ordförande och ledamoten 
från Hallstahammar som 2:e vice ordförande. Andra året fungerar ledamoten som 
Hallstahammar som 1:e vice ordförande och ledamoten från Kungsör som 2:e vice 
ordförande och så vidare. 
 

§ 4 Arvoden och ekonomiska förmåner 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden samt andra ekonomiska förmåner till 
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden lämnas enligt Köpings 



   

  

  

 
  

 
 

 

 

kommuns bestämmelser. Till ordföranden och de två vice ordförandena utgår 
dessutom ett fast årligt arvode enligt vad som beslutas av Köpings kommun efter 
samråd mellan de samverkande kommunerna. 

 
§ 5 Reglemente 
Reglemente för den gemensamma nämnden ska godkännas av kommunfull-
mäktige i de fem samverkande kommunerna. 
 

§ 6 Organisation 
Den gemensamma nämndens ledamöter har ingen egen expeditionstid. Nämndens 
kansli svarar under nämnden för administration, beredning och verkställighet i 
verksamheten. 

Nämndens kansli ingår som en enhet inom stadskansliet i Köpings kommun. 

Nämndens kansli ska erbjuda viss mottagningstid i Arboga, Kungsör, 
Hallstahammar och Surahammar för förbokade besök. Den närmare omfattningen 
får bestämmas med hänsyn till efterfrågan. 
 

§ 7 Aktförvaring och arkivering 

Respektive kommun svarar för arkivering av de akter m m som rör ärenden som 
inte längre är aktiva. 

Akter som rör aktiva ärenden överlämnas och förvaras hos den gemensamma 
nämndens kansli. Till den gemensamma nämndens kansli överlämnas register, 
förteckningar och annan dokumentation som är av betydelse för verksamheten. 

Arkivering för den gemensamma nämnden sker hos Köpings kommun. För tillsyn 
över nämndens arkivhållning svarar arkivmyndigheten i Köpings kommun. 

För nämnden upprättas en dokumenthanteringsplan. Beslut om gallring i 
nämndens arkiv fattas av värdkommunen efter samråd med övriga kommuner. 
 

§ 8 Verksamhetsstyrning, budget och insyn 
Verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i 
budget. 

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den förvaltning och 
redovisning som gäller den gemensamma nämndens verksamhet. 

 



   

  

  

 
  

 
 

 

 

Den gemensamma nämnden ska till respektive fullmäktige i de fem kommunerna 
varje tertial rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är. 
 

§ 9 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas enligt 
nedanstående: 

Kostnader för administration (nämnd, personal, lokal, utrustning etc.) fördelas 
efter antalet invånare i respektive kommun per den 31 december året före 
verksamhetsåret. 

Kostnader för arvoden till ställföreträdare (god man och förvaltare) ersätts av den 
kommun som ärendet tillhör. 
 

§ 10 Ersättning till värdkommunen 

Ersättning enligt § 9 ska lämnas till värdkommunen med halva det budgeterade 
beloppet senast den 30 juni för innevarande verksamhetsår. 

Resterande ersättning enligt slutavräkning ska lämnas till värdkommunen senast 
den 15 januari året efter verksamhetsåret. 
 

§ 11 Engångsersättning 

Värdkommunen ska senast tre månader efter verksamhetsstarten för den 
gemensamma nämnden från övriga kommuner erhålla en ersättning som motsvarar 
kostnaden för eventuell övertagen personals innestående semester samt för övertid, 
fyllnadstid, jourtid och beredskapstid som inte är kompenserad. 
 

§ 12 Omförhandling 

Alla fem kommunerna har rätt att påkalla omförhandling om det inträffar 
omständigheter som innebär väsentligt förändrade förutsättningar för detta avtal. 
 

§ 13 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av 
parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten lösas av allmän domstol. 
 

  



   

  

  

 
  

 
 

 

 

§ 14 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 under förutsättning att 
fullmäktigeförsamlingarna i de samverkande kommunerna har godkänt det genom 
beslut som vunnit laga kraft. 

Avtalet gäller för en mandatperiod i taget. 

Avtalet kan sägas upp av var och en av de samverkande kommunerna. Eventuell 
uppsägning ska göras minst ett år före utgången av mandatperiod. Om uppsägning av 
avtalet inte sker förlängs det automatiskt med ytterligare en mandatperiod. 
 

§ 15 Verksamhetens upphörande 
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på motsvarande sätt som anges för kostnader för 
administration i § 9 ovan. 

 
Detta avtal är upprättat i fem (5) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

Köping den ………………. Arboga den ………………. 

 

 

Elizabeth Salomonsson  Anders Röhfors 
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens ordförande 

 

Kungsör den ………………. Hallstahammar den ………………. 

 

 

Per Strengbom  Catarina Pettersson 
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens ordförande 

 

Surahammar den ……………….  

 

 

Tobias Nordlander  
kommunstyrelsens ordförande 



    
 

Antaget av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2018-0X-XX, § XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Arboga kommun 2018-0X-XX, § XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2018-0X-XX, § XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun 2018-0X-XX, § XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Surahammars kommun 2018-0X-XX, § XX 

 

 

 

Reglemente. Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner har 
beslutat att från och med den 1 januari 2019 ingå i en gemensam nämnd för 
samverkan inom överförmyndarverksamheten. Detta görs med stöd av 3 kap. 9 § 
kommunallagen och i övrigt i enlighet med gällande speciallagar inom området. 

Nämnden kallas ”Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd”. 

Köpings kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden och dess 
kansli ingår i värdkommunens organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett av kommunerna 
ingånget avtal för den gemensamma nämnden. 

§ 1 Uppgifter 
Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med 
vad som åvilar var och en av kommunerna enligt reglerna i föräldrabalken och 
annan gällande lagstiftning inom överförmyndarverksamheten. 

Nämnden har också det ansvar som stadgas för överförmyndare vad avser ärenden 
enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande flyktingbarn. 

Nämnden har ansvar för att information lämnas om nämndens verksamhet. 

§ 2 Nämndens ställning 

Nämnden fattar beslut i Köpings kommun och ingår avtal för Köpings kommuns 
räkning. Köpings kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav 
som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden 
ingått. 

Köpings kommun har regressrätt mot övriga samverkande kommuner med 
anledning av eventuellt civilrättsligt krav som har riktats mot Köpings kommun 
enligt första stycket. 

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning enligt kommunallagen 
och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär. 

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger att i sådana mål och ärenden på Köpings 
kommuns vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta avtal. 

  



    
§ 3 Ekonomisk förvaltning och rapporteringsskyldighet 
Nämnden svarar för den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde 
inom ramen för den budget som fastställs. 

Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. Sådan rapport ska lämnas efter april månad samt efter augusti 
månad (delårsbokslut). 

För den samlade årsredovisningen ska nämnden till kommunstyrelsen i Köping 
lämna underlag enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. 

§ 4 Mandatperiod 

Nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2019. Den politiska 
organisationen får inte ändras under löpande mandatperiod. 

Samverkan i den gemensamma nämnden gäller för en mandatperiod i taget. Var 
och en av de samverkande kommunerna har rätt att avbryta samarbetet genom 
anmälan till övriga kommuner minst ett år före utgången av mandatperiod. I annat 
fall förlängs samverkan med ytterligare en mandatperiod. 

§ 5 Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. En ledamot och en ersättare 
väljs av var och en av de samverkande kommunerna. 

Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara 1:e vice ordförande och 
en vara 2:e vice ordförande. 

Nämndens ordförande ska vara ledamoten från Köpings kommun. Ledamöterna 
från de övriga kommunerna ska roterande varje år under mandatperioden vara 1:e 
respektive 2:e vice ordförande och utses i bokstavsordning. Det första året 
fungerar ledamoten från Arboga kommun som 1:e vice ordförande och ledamoten 
från Hallstahammar som 2:e vice ordförande. Andra året fungerar ledamoten som 
Hallstahammar som 1:e vice ordförande och ledamoten från Kungsör som 2:e vice 
ordförande och så vidare.  

§ 6 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden för visst tillfälle 
bestämmer annat. 

§ 7 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 
För att nämnden ska var beslutsför krävs att minst tre beslutande är närvarande, 
varav en måste vara ordinarie ledamot i nämnden. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska i första hand ersättaren från den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

Ersättare förväntas närvara på sammanträde och har rätt att yttra sig även när de 
inte tjänstgör. 

 



    
§ 8 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens kansli. 

§ 9 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast en 
vecka före sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När ordföranden inte kan kalla till sammaträde får någon av de vice ordförandena 
göra det. 

§ 10 Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden får besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Uppgift om justerat protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala 
anslagstavla. Anslagstiden räknas från dagen för det sist uppsatta anslaget. 

§ 11 Reservation 
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation 
ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställs 
för justering av protokollet. 

§ 12 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med anställd som nämnden 
bestämmer. 

§ 13 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som är beslutade av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 14 Delegation av beslutanderätt 
Omfattningen av den delegering av beslutanderätt som nämnden har rätt att göra 
enligt kommunallagen och övrigt regelverk för verksamheten bestämmer 
nämnden i särskild delegationsordning. 

§ 15 Revision 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 
Fråga om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt 
ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande av den 
förtroendevalde från uppdraget. 
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Överförmyndarkansliets ansvarsområden 
Överförmyndarkansliet bistår Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör samt Överförmyndarnämnden i Surahammar med sakkunskap. Överförmyndarkansliets 
främsta uppgift är att utöva tillsyn över godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap. 
 
Vid tidpunkten för budgetberedning pågår diskussioner om övertagande av 
överförmyndarverksamheten från Surahammars kommun (förvaltningsmässig avtalssamverkan 
finns idag) och Hallstahammars kommun från 2019-01-01. En fullständig samverkan i gemensam 
nämnd med fem medlemskommuner och gemensamt överförmyndarkansli ligger till grund för 
detta budgetförslag. 
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Budgetförslag 2019 
Vid sammanslagningen till gemensam överförmyndarnämnd 2015-01-01 budgeterades 
kostnaderna för 2015 utifrån de tre medlemskommunernas budgetramar 2014 samt en ramökning 
om 900 tkr för att säkerställa att verksamheten kunde bedrivas med skäliga förutsättningar. Den 
totala budgeten om 4 200 tkr fördelades efter kommunstorlek: 
 

Kommun Budget 
2015 

Köping 2 265 

Arboga 1 212 

Kungsör 733 

Summa 4 200 

 

Nämndens budget har varit oförändrad under 2016 och 2017. Kostnaderna för arvodering av gode 
män och förvaltare har ökat kraftigt under perioden. Det blir allt vanligare att huvudmännen ej har 
tillräckliga tillgångar eller inkomster för att arvodera gode män och förvaltare. Det blir då 
kommunen som utbetalar gode mannens arvoden och utlägg. Utfallet för gemensamma nämnden 
2017 blev 5 661 tkr. 

 

Kommun Utfall 
 2017 

Köping 3 039 

Arboga 1 633 

Kungsör 989 

Summa 5 661 

 

Underskott gentemot budget 4 200 tkr uppgick således till 1 461 tkr, vilket fördelade sig Köping 
784 tkr, Arboga 421 tkr och Kungsör 256 tkr. Av nämndens totala utfall 5 661 tkr utgjordes 3 516 
tkr av arvodering till gode män och förvaltare. 

Befintliga nämndens kostnader under 2017 om 5 661 tkr samt Hallstahammars och Surahammars 
kostnader 2017 ger tillsammans en total kostnad om 9 478 tkr för 2017. Vissa samordningsvinster 
så som färre nämnder och ledamöter, lägre lokalhyror, gemensam administration m.m. förväntas 
uppkomma vid sammanslagningen och kostnaderna för 2019 budgeteras därför till 9 200 tkr, vilket 
fördelas enligt. 
 

Kostnad Förslag 
budget 2019 

Nämnd 202 

Kansli 3 913 

Arvodering god man och förvaltare 5 085 

Summa 9 200 
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Efter diskussioner mellan ekonomi- och kommunchefer i befintliga samverkanskommuner har det 
enats om att den totala budgeten skulle fördelas så att kostnader för administration (nämnd, kansli, 
lokal mm) fördelas efter folkmängd och att kostnader för arvodering ersätts av den kommun 
ärendet tillhör. Med budgeten om 9 200 tkr för 2019 fördelad enligt detta ges följande 
budgetförslag: 
 

Kommun Administration Arvodering Förslag  
budget 2019 

Köping 1 440 1 604 3 044 

Arboga 770 726 1 495 

Kungsör 473 502 975 

Hallstahammar 881 1 217 2 098 

Surahammar 551 1 037 1 588 

Summa 4 115 5 085 9 200 

 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga 
kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/377) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i 
samband med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste 
revideringen gjordes i kommunfullmäktige den 13 november 2017, 
§ 154. 
 
Ett förslag till revidering av förbundsordningen har tagits fram 
med anledning av den nya kommunallagens regler om digital 
anslagstavla. Det är den 13:e paragrafen som behöver ändras. Den 
reglerar förbundets kungörelser och tillkännagivanden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att den revideras i enlighet 
med förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till reviderad förbundsordning 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 143 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar mot-

svarande beslut.  
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x 2018. 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-08-27 KS 2017/377 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Revidering av Förbundsordning för Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av kom-
munfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i samband med bildandet av 
myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige 
den 13 november 2017, § 154. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund föreslår en revidering av förbundsord-
ningen (bilaga 1) med anledning av den nya kommunallagens regler om digital 
anslagstavla. Det är den 13 paragrafen som behöver ändras. Den reglerar 
förbundets kungörelser och tillkännagivanden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund i enlighet med förslaget. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar motsvarande beslut. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Eva Kristina Andersson 
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Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 oktober 2017, § 112  
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 13 november 2017, § 154 

   
 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
§ 1 Namn och säte  
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
har sitt säte i Arboga kommun.  

 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungs-
örs kommuner. 
 
§ 3 Syfte 
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för 
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbar-
het, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad 
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att till-
handahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till för-
bundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna. 

 
§ 4 Förbundets uppgifter 
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt 
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. 
 
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande 
lagar med förordningar, allmänna råd och lokala stadgar: 
 
- tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
- livsmedelslagen 
- tobakslagen 
- Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
- alkohollagen inom området gällande folköl 
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
- strålskyddslagen 
- lag om byggfelsförsäkring 
- plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som 

avser planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor 
- den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer 

på kommunen 
- prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighets-

bildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillstånds- 
och fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 § 

- klimat- och energirådgivning 
- pröva ansökningar om strandskyddsdispens 
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Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verk-
samhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de fram-
ställningar som förbundet finner på kallade, avge yttranden i ärenden som 
remitteras till förbundet och medverka i kommunernas planering där frågor 
inom förbundets ansvarsområde berörs. 
 
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de 
områden och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer. 

 
§ 5 Samrådsgrupp 
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i för-
bundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunsty-
relsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna. 

 
§ 6 Förbundets organisation 
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kom-
munalförbund med direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller 
tillsätta andra beredningsorgan.  
 
§ 7 Förbundsdirektionen  
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av 
respektive medlems fullmäktigeförsamling enligt följande: 
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
 
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari 
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Poster-
na som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan medlems-
kommunernas företrädare. Ordförandeposten utses under första året ur kret-
sen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordföranden ur 
kretsen av Arboga kommuns ledamöter.  
 
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter 
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val 
av direktion. 
 
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som 
ledamoten. 
 
Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i 
vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. 
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§ 8 Revisorer 
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommu-
nallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommun-
fullmäktige i Arboga kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd 
med Kungsörs kommun med utgångspunkten att respektive kommun ska 
ges möjlighet att vara företrädd av en revisor. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen. 

 
§ 9 Insyn och rapportering 
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt 
till insyn i förbundet.  
 
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. 
 
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som 
medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, 
för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller 
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. 
 
§ 10 Dialog 
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor 
som rör budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.  
 
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två 
gånger per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behand-
las. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 
• ledamot i direktionen 
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
• revisorerna  
• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation 

 
§ 12 Närvarorätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttrande-
rätt. 
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§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden 
Arboga kommuns officiella anslagstavla är tillika förbundets anslagstavla. 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla samt för kännedom 
även på övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor.   
Förbundets anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av rättsäkerhetsskäl 
ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.  

Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt kungörel-
ser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan för-
fattning ska meddelas på anslagstavlan. 
 
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kom-
munallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt i 
denna del. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen kungöra sådant sam-
manträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen. 

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap 10 § det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska till-
kännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
§ 14 Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks 
på annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska er-
läggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott. 
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i re-
spektive januari, april, juli och oktober månader. 
 
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt 
följande fördelningstal: 
Arboga 60 %  
Kungsör 40 % 
 
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets 
omfattning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer 
som över tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse 
om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av 
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
§ 15 Fastställelse av taxa 
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder 
för de verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för 
fastställelse i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om 
taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 septem-
ber. 
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Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemen-
samma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående med-
lemskommuner om inte lagstadgade hinder möter. 
 
§ 16 Lån, borgen m.m. 
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen el-
ler ställa annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande. 
Förbundet får dock träffa avtal om operativ leasing av personbilar. 
 
 
§ 17 Andel i tillgångar och skulder.  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäck-
ning enligt 14 §. 
 
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för 
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten 
samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets 
upplösning. 
 
§ 18 Budget och ekonomisk styrning 
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram 
som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de an-
givit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksam-
heten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. 
 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet 
med vad som stadgas i 8 kap. 10 § kommunallagen. 
 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmed-
lemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investe-
ringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbunds-
medlemmarna. 

 
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direkt-
ionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäl-
ler för förtroendevalda i Arboga kommun. 
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Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler 
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfatt-
ning 15 %. 
 
§ 20 Inträde av ny medlem 
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga full-
mäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter. 

 
 
§ 21 Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att ut-
träda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat 
från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras. 

 
§ 22 Likvidation och upplösning 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbun-
det trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av 
medlem i förbundet eller av likvidatorn. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand 
fördelas mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas 
mellan medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offent-
lig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om 
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamåls-
enlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning 
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshand-
lingar för hela likvidationstiden.  
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en 
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna 
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst. 
 
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte 
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga 
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medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs med-
lemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller 
om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov 
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 
 
§ 23 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej 
kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.  

 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skil-
jeman. 

 
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen 
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlem-
marnas kommunfullmäktige. 
 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbunds-
medlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmed-
lem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om änd-
ringen. 
 
§ 25 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 oktober 2017. 
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§  
Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy  
(KS 2018/348) 
Nuvarande Hälso- och friskvårdspolicy antogs av kommun-
fullmäktige den 9 juni 2014, § 81.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en revidering där: 
- reglerna kring friskvårsbidrag ändras så att de harmonierar 

med Skatteverkets regler 
- det som gäller hälsoinspiratörer tas bort och  
- ändringar görs utifrån organisationsförändringar 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-24 
jämte förslag till reviderad Hälso- och friskvårdspolicy 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 144 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Hälso- och friskvårdspolicyn i 

enlighet med förslaget. 
 
  
 Reviderad policy redovisas som KS-handling nr x 2018. 
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 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom 
 

 

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 Revidering av hälso- och friskvårdspolicy 
 Enligt hälso- och friskvårdspolicyn för Kungsörs kommun och bolag, antagen 

av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 8, erbjuds medarbetare att kunna söka 
bidrag i form av en friskvårdspeng. Enligt tidigare policy har endast tillsvi-
dareanställda medarbetare kunnat söka bidraget. 

  
 För att förmånen ska vara skattefri och räknas som en personalvårdsförmån 

enligt Skatteverkets regler ska den vara av mindre värde och rikta sig till alla 
medarbetare. De villkor som kommunen och bolagen haft för att kunna få 
friskvårdspengen har därmed varit felaktiga eftersom inte medarbetare med 
tidsbegränsade anställningar kunnat ansöka om den. 

 
 Vi föreslår en ändring av villkoren så att de uppfyller Skatteverkets regler 

(bilaga 1). Nytt villkor för att kunna få bidraget föreslås bli att ha en anställ-
ningstid på totalt sex månader under de senaste två åren i Kungsörs kommun 
och bolag. Det skulle innebära att alla medarbetare, oavsett anställningsform, 
har möjlighet att söka bidraget. Det kan även bidra till att kommunen och 
bolagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare för vikarier och andra tidsbe-
gränsat anställda då det idag är allmänt svårt att rekrytera. 

 
 Enligt nuvarande policy är friskvårdspengen fastställd till 1 000 kr per med-

arbetare och kalenderår. Vi föreslår att beloppet för friskvårdspeng inte skrivs 
fast i policyn utan att beslut om belopp tas i samband med beslut om 
budgeten för nästkommande år. 

 
 Vi föreslår även att de delar i hälso- och friskvårdspolicyn som inte längre är 

aktuella avseende hälsoinspiratörer, tas bort och att ändringar görs utifrån 
ändringar som har skett i organisationen.  

 
 
 
 

Claes-Urban Boström 
 Kommundirektör  Anne-Britt Hanson Åkerblom 

 HR-chef 
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Bilaga 

Hälso- och friskvårdspolicy 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 81 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx 
 
 
 
Mål med hälso- och friskvårdspolicy 
Kungsörs kommun och dess bolag Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten 
AB och Kungsörs Fastighets AB vill aktivt stödja och uppmuntra medarbetarna till ett 
ökat hälsomedvetande. Utifrån vårt samverkansavtal ska alla verksamheter i 
Kungsörs kommun genomsyras av en god arbetsmiljö och medarbetarna ska uppleva 
en god hälsa.  
 
Hälso- och friskvårdsarbetet ska ses som en del i det befintliga arbetsmiljöarbetet, och 
vara en naturlig del i medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar Arbetet bör även 
ingå som en del vid en rehabiliteringsprocess.  
 
Friskvård ska ses om en långsiktig investering i friska och positiva medarbetare.  
 
En arbetsplats där medarbetarna i hög utsträckning upplever att de har god hälsa leder 
till högre frisknärvaro. 
 
De övergripande målen med en hälso- och friskvårdspolicy är att: 

• öka antalet långtidsfriska medarbetare 

• öka attraktionskraften för Kungsörs kommun och dess bolag som arbetsgivare 

• minska risken för ohälsa och skador i arbetet och på fritiden 

 
Ansvar och uppdrag 
Ansvaret för att målen i hälso- och friskvårdspolicyn uppnås delas mellan alla inom 
organisationen. 
 
HRPersonalavdelningen 
- har det övergripande ansvaret för att kommunicera policyn i hela den kommunala 

organisationen 
- har uppdraget att samordna och utveckla det gemensamma friskvårdsarbetet i hela 

den kommunala organisationen 
- ansvarar för att hälsoinspiratörerna erbjuds utbildning och mötestillfällen i sitt 

nätverk 
- ska i årsredovisningen rapportera om hälso- och friskvårdsarbetet 
 

Förslag till reviderad 
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Bilaga 

Chefer på alla nivåer 
- ansvarar för att kommunicera och informera om hälso- och friskvårdspolicyn till 

sina medarbetare. 
- ska genomföra hälsofrämjande insatser för sina medarbetare, bland annat ingår de 

insatser som HRpersonalavdelningen inför initierar 
- ska tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för en trivsam och hälso-

sam arbetsplats 
- ska uppmuntra och ta hjälp av hälsoinspiratörerna i friskvårdsarbetet på 

arbetsplatserna 
 
Varje medarbetare 
- har ansvar för sin egen hälsa och sin arbetsförmåga 
- ska aktivt bidra till en trivsam arbetsplats 
- ansvarar för att med sin närmaste chef ta upp och påtala situationer som han eller 

hon upplever kan påverka den egna hälsan och arbetsförmågan negativt 
 
Hälsoinspiratörerna 
Hälsoinspiratören är en medarbetare med intresse för hälsa och friskvård som har 
en inspirerande roll på sin arbetsplats. Målet är minst en hälsoinspiratör på varje 
enhet.  
- ska tillsammans med chef och arbetskamrater aktivt arbeta för en god hälsa på 

arbetsplatsen 
- ska tillsammans med chefen informera på arbetsplatsträffar om kommunens 

insatser för bättre hälsa  
- ingår i kommunens nätverk för hälsoinspiratörer  
- erbjuds delta i de utbildningar som anordnas för nätverket  

 
Företagshälsovården 
- ska fungera som en resurs inom ramen för arbetsgivaransvaret för arbetsmiljö, 

rehabilitering och hälsa 
- har en rådgivande expertfunktion 

 
Subvention av friskvård (friskvårdspeng) Friskvårdsbidrag 
Friskvårdspengen kan användas av de medarbetare som har en 
tillsvidareanställning. 
Beloppet är maximalt 1 000 kronor per person och år och kan hämtas ut vid ett 
eller flera tillfällen per år. Friskvårdspengen kan användas till en eller flera 
aktiviteter.   
 
Friskvårdspengen betalas ut mot uppvisande av kvitto/kvitton som visar vilken eller 
vilka friskvårdsaktiviteter du deltagit i. Tillsammans med kvittona ska även blanket-
ten för friskvårdspeng lämnas in.  
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Bilaga 

Godkända aktiviteter som berättigar till friskvårdspeng följer Skatteverkets regler.  
 
Friskvårdsaktiviteterna är inte geografiskt kopplade till Kungsör. Det innebär att 
du till exempel kan köpa träningskort i någon annan stad. 
Kungsörs kommun och bolag erbjuder sina medarbetare en friskvårdspeng.  
 
Alla medarbetare som har en anställningstid på totalt sex månader under de 
senaste två åren i Kungsörs kommun och bolag, har möjlighet att få bidraget. 
Friskvårdspengen erbjuds i enlighet med Skatteverkets regler och kan användas till 
de aktiviteter som följer enligt dessa regler. 
 
Arbetsgivaren följer Skatteverkets regler för personalvårdsförmåner vilket innebär 
att om förmånen är skattefri och ska räknas som en personalvårdsförmån ska den 
vara av mindre värde och rikta sig till alla medarbetare. 
 
Beloppet för friskvårdspeng beslutas i samband med beslut om budgeten för 
nästkommande år. 
  
Tillämpning av utbetalning anges i separat anvisning.  
 
 

_______________ 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltning har rätt att utfärda  
tillämpningsanvisningar till denna policy. 
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