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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 12 november 2018, klockan 18.30-19.50, 
ajournering 19.35-19.45. 

 

Beslutande Hans Carlsson (M) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor 
Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Per Strengbom 
(S) Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), 
Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), 
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), 
Jenny Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD), 
Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist-Back (SD) och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Anna-Karin Tornemo (V) och Mattias Söderlund 

(V). 
 

Ersättare  Marina Ribaric (S), Urban Dahlgren (S), Marie Norin Junttila (S), Rebecca Burlind (L), Eva-
Carin Sandbom (L), Yrjö Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), Niclas Lund (M), Monica 
Wastelius (C), Margareta Barkselius (C), Uno Gripenberth (KD), Kenneth Axelsson (KD), 
Lars-Gunnar Andersson (SD) och Sussanne Söderström (SD). 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Rigmor Åkesson och Petter Westlund  
Ersättare för 
justerare Monica Lindgren och AnneMarie Andersson  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-11-12, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        10-52 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Hans Carlsson   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rigmor Åkesson   Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-11-12, §§ 10-52 
Datum när 
anslag sätts upp 2018-11-14 Datum när anslag  

tas ner 2018-12-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Nyvalda kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2018-11-12 

10 Ändring av dagordning 

11 Allmänhetens frågestund 

12 Meddelande – revisionsrapporter 

13 Meddelanden – avvisade medborgarförslag 

14 Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden mellan Karlaskolan och det nybyggda 
flerfamiljshuset 

15 Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden vid Karlaskolan till olika aktiviteter 
för barn, äldre och föreningar 

16 Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden vid Karlaskolan för användning som 
konsertlokal 

17 Medborgarförslag – Ett grafikens hus i Kungsör 

18 Medborgarförslag – Förbjud gummigranulat i Kungsörs kommun 

19 Medborgarförslag – Fotbollsmål till Hagaskolans skolgård 

20 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

21 Svar på motion – Förbud mot böneutrop på offentlig plats i Kungsörs kommun 

22 Upphandlings- och inköpspolicy 

23 Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala krav och direktupphandling 

24 Skattesats 2019 

25 Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019 

26 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten - Pensionärspriser på Mistelns 
restaurang 

27 Förändring av Regler för utbetalning av partistöd 

28 Revidering av Arvodesreglementet – Ändring av fasta arvoden till socialnämndens 
och barn- och utbildningsnämndens ordföranden samt kommunstyrelsens förste 
vice ordförande 

29 Tillsättande av parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Nyvalda kommunfullmäktige 

 
 

30 Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 augusti 2018 

31 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

32 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

33 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Kungsörs Grus AB 

34 Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 

35 Redovisning av obesvarade motioner per den 12 oktober 2018 

36 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober 2018 

37 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 

38 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse 

39 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 

40 Val av revisorer – avsägelse med fyllnadsval samt kompletterande val 

41 Val av kommunstyrelse 

42 Val av kommunal- och oppositionsråd 

43 Val av barn- och utbildningsnämnd och dess presidieberedning 

44 Val av socialnämnd och dess presidieberedning 

45 Val av valnämnd 

46 Val av krisledningsnämnd 

47 Nominering av begravningsombud 

48 Val till Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

49 Val till Gemensam hjälpmedelsnämnd 

50 Nominering till Gemensam patientnämnd med landstinget 

51 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

52 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 10 
Ändring av dagordning 

 Ordföranden informerar om att ytterligare två avsägelser har kom-
mit in: 

 
- Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
- Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden  
 
 Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med dessa 

båda ärenden och att de behandlas sist vid dagens sammanträde. 
 
Beslut Kommunfullmäktige kompletterar dagordningen med två 

valärenden. Dessa behandlas sist vid dagens sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 

Under allmänhets frågestund frågar Thomas Andersson vem eller 
vilka som har tillsyn och ansvar för att beslut i fullmäktige 
efterlevs? Vem och vilka har det yttersta ansvaret för att beslut 
följs. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) svara översikt-
ligt med bl.a. följande: 

- Tjänstemännen har ansvar för att verkställa kommunfullmäk-
tiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut 

- Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan med ansvar för hela den kommunala koncernen 

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet 

- Kommunfullmäktige kontrollerar att t.ex. uppdrag som givits 
blir verkställda 

- Revisorerna har en kontrollfunktion 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 12 
Meddelande – revisionsrapporter 

 Revisionen har lämnat tre nya revisionsrapporter: 
 

a) Revisorernas bedömning av delårsrapport för Kungsörs 
kommun  
Kungsörs revisorer har granskat kommunens delårsrapport per 
den 31 augusti 2018. 

 
Revisorerna bedömer att  
- resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av 

fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning 

- delårsbokslutet ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning 

 
Ingen bedömning görs av de verksamhetsmässiga målen efter-
som fullständig uppföljning inte kunnat göras vid delårstid-
punkten. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen.  
Dnr KS 2018/373 
 

b) Revisorernas bedömning av delårsrapport för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund 
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har 
granskat förbundets delårsrapport per den 31 augusti 2018.  
 
Deras samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten 
inte är förenligt med det finansiella målet direktionen beslutat 
om. De verksamhetsmässiga målen kan i sin helhet inte 
bedömas då någon utvärdering av flertalet mål inte har skett. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av Västra Mälardalens kommu-
nalförbund. Dnr KS 2018/386 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 
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c) Införande av nytt ekonomisystem  
KPMP har på uppdrag av Kungsörs revisorer granskat om 
kommunens ekonomisystem har funktioner och integrationer 
med andra system som motsvarar kommunens behov för att 
säkerställa en effektiv ekonomihantering, tillförlitliga ekono-
miska rapporter och beslutsunderlag samt en tillfredsställande 
inter kontroll. 
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att  
- skyndsamt finna lösning på de problem som är kopplade 

till kundreskontran 
- skyndsamt finna lösning på integrering till/från inkasso-

företagen 
- säkerställa att det arbetas fram en systemförvaltarplan för 

ekonomisystemet Raindance 
- frångå manuell hantering med bokföringsordrar, till förmån 

för att använda sig av Raindance vid interna debiteringar 
- säkerställa att adekvata handböcker/rutiner/lathundar finns 

på plats 
- omgående ta fram en tidsplan för det åtgärder som återstår 

att göra för att ekonomisystemets alla delar och funktioner 
ska fungera 

- efter 2018 års bokslut säkerställa att ekonomisystemet fun-
gerar fullt ut 

- skyndsamt ta initiativ till att klargöra hur kostnadsfördel-
ningen ska göras mellan de kommuner, bolag och kommu-
nalförbund som ingår i ekonomisystemet. 
 

Rapporten har skickats till bl.a. kommunfullmäktige för känne-
dom och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen.   
Dnr KS 2018/473 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 2018-
10-26 – Delårsrapport för Kungsörs kommun 

• Revisorernas skrivelse, bedömning och revisionsrapport 
inkommen 2018-10-26 – Delårsrapport för Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 2018-
10-26 – Granskning av införande av nytt ekonomisystem 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 13 
Meddelanden – avvisade medborgarförslag 

 Följande medborgarförslag som lämnats in har avvisats: 
 

a) Matkedjor i Kungsörs kommun  
Förslagsställaren önskar en hamburgerkedja vid bensinstatio-
nen vid västra infarten. 
 
Förslaget har avvisats då kommunen inte är rätt forum. Det 
ligger inte i kommunens möjlighet att etablera butiker, restau-
ranger m.m. Det kommunen kan göra är att se till att det finns 
planer som gör det möjligt för företag eller enskilda att starta 
verksamheter. Dnr KS 2018/392 
 

b) Be FTI sätta upp staket eller nät runt återvinningsstationer-
na för att förhindra nedskräpning utanför  
Förslagsställaren vill att kommun sätter upp enklare staket/nät 
runt området som håller soporna inom ytan alternativt be För-
packnings- och tidningsinsamlingen (FTI) ordna det. Även 
andra förslag kring återvinningsstationerna framförs. 
 
Förslaget har avvisats då kommunen inte är rätt forum. Det har 
vidarebefordrats till FTI. Dnr KS 2018/453 

 
c) Riv f.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad  

Förslagsställaren anser att det är rätt att riva byggnaden. 
 
Förslaget har avvisats och kommer istället att hanteras som en 
synpunkt. Det är skrivet av en person som inte är skriven i 
Kungsör. Dnr KS 2018/468 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 14 
Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden 
mellan Karlaskolan och det nybyggda fler-
familjshuset (KS 2018/370) 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att tegelbyggnaden 
mellan Karlaskolan och det nybyggda flerfamiljshuset bevaras för 
att användas av entreprenörer som t.ex. snickarverkstad. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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§ 15 
Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden 
vid Karlaskolan till olika aktiviteter för barn, 
äldre och föreningar (KS 2018/379) 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att tegelbyggna-
den vid Karlaskolan bevaras för att användas till olika aktiviteter 
såsom lättare gymnastik för äldre och sjuka, samlingsrum för 
mindre föreningar för läxläsning, teknikklubbar, studiecirklar m.m. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Thomas Andersson 
 

KF överläggning Thomas Andersson presenterar kort sitt förslag från talarstolen. 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 16 
Medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden 
vid Karlaskolan för användning som konsert-
lokal (KS 2018/457) 
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att tegelbyggna-
den vid Karlaskolan bevaras för att användas till konsertlokal. 
Förslagsgivaren anser att lokalen är ytterst lämplig med tanke på 
storlek, rymd och läge. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Bengt Lindström 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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§ 17 
Medborgarförslag – Ett grafikens hus i 
Kungsör (KS 2018/393) 
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens hus 
etableras i Kungsör. En mötesplats där konst- och kulturintresse-
rade kan träffas och gå kurser, prova på olika tekniker, ha konstut-
ställningar och handla grafisk konst etc. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Pamela Lundin 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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§ 18 
Medborgarförslag – Förbjud gummigranulat i 
Kungsörs kommun (KS 2018/452) 
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun 
förbjuder gummigranulaten som konstgräsmattan fylls med och 
som släpper ut gifter. Mer miljövänliga alternativ finns som borde 
användas istället. Förslagsställaren tycker att kommunen kan an-
mäla sig själva för miljöbrott då detta kan anses som grov ned-
skräpning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Daniel Kohn 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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§ 19 
Medborgarförslag – Fotbollsmål till Haga-
skolans skolgård (KS 2018/462) 
Hagaskolans elevråd och elever i klass 3A föreslår i ett medbor-
garförslag att nya fotbollsmål sätts upp på Hagaskolans skolgård. 
Nu finns där bara ett litet, trasigt mål och eleverna vill så gärna ha 
nya mål uppsatta så de kan fortsätta spela fotboll på rasterna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Hagaskolans elevråd och elever i  
klass 3A 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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§ 20 
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 sex ej verkställ-
da beslut och två verkställda beslut att rapportera till Inspektionen 
för vård och omsorg för kvartal 3 2018.  
 
De ej verkställda är: 
- två avbrott, 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 särskilt boende enlig SoL, ÄO för män. 
Beslutsdatum: 2018-04-18 respektive 2018-06-19 

- två beslut om servicebostad enligt LSS för en man och en 
kvinna. Beslutsdatum: 2017-11-29 respektive 2019-05-18. 

 
De verkställda besluten gäller: 
- servicebostad LSS för en man. Beslutsdatum: 2015-08-12, 

verkställt 2018-09-01  
- gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum: 2016-05-14, 

verkställt 2018-09-01 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens rapport 2018-10-18 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 21 
Svar på motion – Förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Kungsörs kommun  
(KS 2018/154) 

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

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

  
 Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
  
 Kommunstyrelsens förvaltning redogör i en tjänsteskrivelse bl.a. 

för reglerna i allmänna lokala ordningsförskrifterna, 
regeringsformen och religionsfrihetslagen. Av analys och samlad 
bedömning framgår bl.a. att 

- det behövs nationella riktlinjer gällande religiösa utrop på 
offentlig plats 

- de lokala allmänna ordningsföreskrifterna kräver tillstånd från 
Polisen för information, reklam, propaganda eller andra 
budskap som riktar sig till personer på offentliga platser genom 
högtalare eller liknande 

- det i religionsfrihetslagen framgår det att ”envar äger rätt att 
fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhäl-
lets lugn eller åstadkommer allmän förargelse” 

- skillnaden mellan motionärens förslag och lagen är att inte 
höras och inte störas. 

  
 Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 45 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-09-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 150 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 22 
Upphandlings- och inköpspolicy  
(KS 2017/460) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  
 
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kom-
munkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars 
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för 
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphand-
lings- och inköpspolicy. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog 
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kom-
munalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som 
föranledde återremissen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17 
med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27, § 190 – Återremiss 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 151 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 

inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 december 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande 

kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram 
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 

 
- Madelene Fager (C) yrkar på ett tillägg i form av ett nytt tredje 

stycke i policyn under avsnittet Hållbar utveckling enligt 
följande:  
 
”Alla inköp och upphandlingar ska genomföras i enighet med 
gällande miljöpolicys och mål. De långsiktiga miljövinsterna 
ska prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska vinster. Vid 
inköp ska vi ställa krav på och prioritera miljöanpassade 
varor, tjänster och entreprenader. Vid upphandling av 
livsmedel ska minst motsvarande krav ställas på livsmedel som 
ställs på svensk produktion." 
 
och ett tillägg till sista beslutssatsen med krav på återrappor-
tering till kommunfullmäktige före sommaren 2019. 

 
- Per Strengbom (S) yrkar avslag på Madelene Fagers tilläggs-

förslag om tillägget i policyn. 
 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa propo-
sition enligt följande: 
 
1) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande om att 

den parlamentariska kommittén ska återrapportera uppdraget 
till kommunfullmäktige före sommaren 2019. 
 

2) Kommunstyrelsens förslag till beslut mot detsamma inklusive 
Madelene Fagers tilläggsyrkande om ett extra stycke i policy.  

 
Proposition 1   Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

Madelene Fagers tilläggsyrkande om att den parlamentariska 
kommittén ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige 
före sommaren 2019. Han finner att så är fallet. 

 
Proposition 2   Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt detsamma med det av 
Madelene Fager föreslagna extra stycket i policyn. Han finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 
inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 december 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande 

kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram 
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige före 
sommaren 2019.  

 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr 31/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 23 
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala 
krav och direktupphandling (KS 2017/461) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  

Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det 
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:  

• Riktlinje för upphandling 

• Riktlinje för miljökrav vid upphandling 

• Riktlinje för sociala krav vid upphandling 

• Riktlinje för direktupphandling 
 

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan 
befintliga riktlinjerna. 
 
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutin-
beskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för 
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphand-
lings- och inköpspolicy. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog 
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kom-
munalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som 
föranledde återremissen. 
 
Sedan dess har lagstiftningen justerats vilket påverkar riktlinjen för 
sociala krav vid upphandling. Tidigare krav på jämställdhetsplan 
har tagits bort och ersatts med krav på aktiva åtgärder. En mening 
bör tas bort i riktlinjen. 
 

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

med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 195 - Återremiss 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 152 
 

Beslut Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för upphandling, Rikt-
linje för miljökrav vid upphandling och Riktlinje för sociala krav 
vid upphandling (inkl. föreslagen justering) och Riktlinje vid 
direktupphandling. 

 
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande  
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och 
- Riktlinjer vid direktupphandling 

 
från den 1 december 2018. 

 
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handlingar 32-35/2018 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 24 
Skattesats 2019 (KS 2018/395) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 153 
 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2019 (KS 2018/394) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram ett förslag 
till taxor från och med den 1 januari 2019. Enligt förbundsord-
ningen ska förslag på taxa lämnas till medlemskommunerna senast 
30 september. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 2018 en gemensam 
taxa för alla verksamheter. I det nya förslaget har de separerats och 
blir nio separata taxor: 
 
Större förändringar i taxorna finns redogjort för i tjänsteskrivelsen 
till förbundsdirektionen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokoll 2018-09-20, § 98 med tjänsteskrivelse och taxeför-
slag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 154 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2019: 

 
- Taxa för kopior, avskrifter och scanning av allmänna hand-

lingar 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- Taxa för verksamhet enligt alkohollagen 
- Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
- Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen. 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 36-44/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 26 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten - 
Pensionärspriser på Mistelns restaurang  
(KS 2018/352) 
Socialnämnden föreslår att gemensam prissättning ska införas för 
alla pensionärer på Misteln restaurang oavsett de har bistånds-
beslut eller inte. Priset som föreslås för pensionärer är detsamma 
som idag gäller för personer med beviljad matservice, d.v.s.: 

• Frukost 25 kr/måltid 
• Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
• Lunch, exklusive smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
• Kvällsmat 40 kr/måltid 
• Kyld matlåda, inklusive utkörning 

(kräver biståndsbeslut) 50 kr/låda 
 

För andra än pensionärer föreslås möjligheten kvarstå att äta på 
Misteln till de priser som idag gäller för måltidsavgift i Mistelns 
restaurang, ej beviljad måltidsservice, d.v.s.: 

• Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 80 kr/måltid 
• Kvällsmat, inklusive smör, bröd och dryck 70 kr/måltid 
• Varm lunchlåda 70 kr/måltid 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2018-08-28, § 83 samt socialchefens 

tjänsteskrivelse 2018-08-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 155 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i enlig-

het med socialnämndens förslag så att  
- gemensam prissättning införs för måltider för alla pensionärer 

i enlighet med socialförvaltningens förslag 
- även fortsättningsvis serveras till övriga enligt socialförvalt-

ningens förslag till prissättning 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr 45/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonomi, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 27 
Förändring av Regler för utbetalning av 
partistöd (KS 2018/398) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska 
organisationen m.m. föreslår att partistödets grund- och 
mandatstöd ska höjas från och med den nya mandatperioden enligt 
följande: 
- Grundstödet från 17 000 till 30 000 kronor per parti och år 
- Mandatstödet från 7 000 till 8 000 kronor per mandat och år 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 156 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Regler för utbetalning av partistöd i 

enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag. 
 
 Ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budgetram. 

 
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr 46/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Lönekontoret (inkl. KS-handling), ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 28 
Revidering av Arvodesreglementet – Ändring 
av fasta arvoden till socialnämndens och 
barn- och utbildningsnämndens ordföranden 
samt kommunstyrelsens förste vice ordfö-
rande (KS 2018/399) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska 
organisationen m.m. har enats om att föreslå följande: 

- Uppdraget som barn- och utbildningsnämndens ordförande ska 
vara ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 40 procent av 
riksdagsmannaarvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut 
förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara 
kommunalråd. 

- Uppdraget som socialnämndens ordförande ska vara ett halv-
tidsuppdrag med fast arvode om 50 procent av riksdagsmanna-
arvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut förlorad arbets-
förtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara kommunalråd. 

- Uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande ska 
vara minst ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 50 procent av 
riksdagsmannaarvodet. Titeln ska vara kommunalråd. 

 
Detta är ett första steg i revidering av arvodesreglementet. Fler 
förändringar behöver göras.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 157 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar § 2 i Arvodesreglemente för Kungsörs 

kommun i enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag. 
 
 Eventuellt ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budget. 
 
 

Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr 47/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 29 
Tillsättande av parlamentarisk kommitté för 
frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställd-
het m.m. (KS 2018/400) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politisk 
organisation m.m. önskar tillsätta en ny parlamentarisk kommitté. 
Uppdraget för kommittén ska vara frågor om kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m.  
 
Kommittén föreslår att  

- alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 
erbjudas en ledamot och en ersättare i kommittén, största parti 
dock två. Den ska ledas av kommunstyrelsens ordförande och 
sammanträda fyra gånger per år 

- vid kommitténs sammanträden ska berörda tjänstemän delta 

- mandatperioden för kommittén ska vara fyra år med börjar den 
1 januari året efter det att det varit val till riksdag, kommun och 
landsting 

- ledamöter i kommittén utses av kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 158 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att ersättare har 

närvarorätt endast när ledamot inte är närvarande. Tjänsteman i 
gruppen är kanslichefen i övrigt deltar tjänstemän utifrån de frågor 
som hanteras. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

och Madelene Fager (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige inrättar en parlamentarisk kommitté för frå-

gor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. från och med 
den 1 januari 2019. 

 
 Ledamöter och ersättare till kommittén utses av kommunfullmäk-

tige. 
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Ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
 Kostnader för parlamentariska kommittén ska inarbetas i 2019 års 

budget. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 30 
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 
31 augusti 2018 (KS 2018/373) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2018 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett negativt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 0,2 miljoner kronor (7,1 miljoner kronor sämre 
än budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor 
per den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 
- Barn- och utbildningsnämnden -0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen +0,3 
- Finans -6,5 
 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer inte att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,1 
- Kungsörs Fastighets AB  +4,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,8 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 0,8 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-10-08, § 9 Delårsbokslut  

• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2018 

• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Kommunföretag AB 
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• Delårsrapport augusti 2018 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Vatten AB 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 159 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

och Mikael Peterson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2018 med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 48/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 31 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2018/386) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 160 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nyvalda kommunfullmäktige 2018-11-12  30 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 32 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2018/387) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 161 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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Kungsörs Grus AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 33 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Kungsörs Grus AB (KS 2018/404) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 162 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma överförmyndarnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 34 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2018/405) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på ett underskott runt 900 000 kronor jämfört med 
budget.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den 

31 augusti 2018 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 163 

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

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 35 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 12 oktober 2018 (KS 2018/406) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 12 oktober 2018. Av den framgår att 
sex motioner är obesvarade; 

- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 
februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras 

- utöver den beräknas fler passera kommunens lokala regel om 
att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex 
månader  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-12 

med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 164 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 36 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 12 oktober 2018 (KS 2018/407) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober 2018. Av den 
framgår det i nuläget finns sex obesvarade medborgarförslag 
Samtliga beräknas kunna besvaras i december 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-10-12 

med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 165 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 37 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2019 (KS 2018/390) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2019. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den 
fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 166 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2019 till: 
 14 januari,  
 11 februari,  
 11 mars,  
 8 april,  
 13 maj,  
 10 juni,  
 16 september,  
 7 oktober, 
 11 november, 
 25 november (budgetsammanträde) och  
 9 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nyvalda kommunfullmäktige 2018-11-22  36 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunikationsenheten, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 38 
Annonsering av kommunfullmäktiges kungö-
relse (KS 2018/408) 
I och med den nya kommunallagen har kravet på annonsering av 
kommunfullmäktiges kungörelser i tidning tagits bort.  
 
Under mandatperioden 2015-2018 har annonsering skett i Magazin 
24 och på kommunens webbplats. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att  
- den separata annonsen i Magazin 24 tas bort och att en notis 

om att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
förs in i den större annons kommunen har i tidningen 

- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webb-
plats 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 167 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att  

- inte annonsera kommunfullmäktiges kungörelse separat i 
tidning  

- notis om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
förs in i kommunens större annons i tidning  

- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webb-
plats. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 39 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
för Sverigedemokraterna (KS 2018/411) 

Ove Eriksson (SD) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ove Erikssons skrivelse, inkommen 2018-10-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ove Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 13 november 2018 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Den valda, den entledigade, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 40 
Val av revisorer – avsägelse med fyllnadsval 
samt kompletterande val (KS 2018/412) 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018, § 4 
valdes följande revisorer: 
- Lars Wigström (S), vice ordförande 
- Ingegerd Granath (S)  
- Kerstin Lundberg Henriksson (V) 
- Håkan Sundström (M), ordförande 

  
 Kvar att välja är en representant från Sverigedemokraterna. 
 
 En av huvudreglerna i kommunallagen innebär att den som ska 

väljas till revisor inte ska ha en anhörig med uppdrag i styrelser 
och nämnd. Kerstin Lundberg Henriksson (V) har, med hänvisning 
till detta avsagt sig sin plats som revisor. Kommunfullmäktige har 
att ta ställning till avsägelsen och därefter göra ett fyllnadsval. 

 
Beslut Kommunfullmäktige väljer Gunnar Uggelfors (SD), Kinne-

kullevägen 1 B, lgh 1102, 736 34 Kungsör att utöver de redan 
valda, revidera kommunens verksamhet 2018-2022.  
 
Kommunfullmäktige entledigar Kerstin Lundberg Henriksson (V) 
från uppdraget som revisor från och med den 13 november 2018. 
Fyllnadsval efter henne görs vid kommande sammanträde. 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nyvalda kommunfullmäktige 2018-11-12  39 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 41 
Val av kommunstyrelse (KS 2018/413) 
Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse för tiden 2018-12-
01 – 2022-11-30. Elva ledamöter och lika många ersättare ska 
väljas. En ordförande och två vice ordförande ska utses. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 4 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen 2018-12-01 - 2022-11-30: 
 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Haya Albabbili (S) 
Hamngatan 9 F 
736 31 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Elisabeth Kjellin (S) 
Alngatan 31 
736 32 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Joel Petersson (V) 
Ulvhällsvägen 11 
736 91 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör  

Reijo Peräläinen (L) 
Svärmaregatan 6 
736 35 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

Niklas Magnusson (M) 
Södra Kyrkogatan 2 
736 31 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Hannu Söderlund (KD) 
Karlavägen 2 B 
736 33 Kungsör 

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 15 
736 30 Kungsör 

Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31 
736 36 Kungsör  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Västerlånggatan 24 
731 60 Valskog 

Annicka Eriksson (SD) 
Östra Säbygatan 4 
736 92 Kungsör 

 
 Mikael Peterson (S) utses till ordförande, Stellan Lund (M) till 1:e 

vice ordförande och Linda Söder Jonsson (S) till 2:e vice ord-
förande i kommunstyrelen för tiden 2018-12-01 – 2022-11-30. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 42 
Val av kommunal- och oppositionsråd  
(KS 2018/414) 

 Enligt kommunallagen ska den som fullgör ett förtroendeuppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid ha titeln kommunalråd, bor-
garråd, oppositionsråd eller annan benämning som kommunfull-
mäktige bestämmer. 

 
 I Kungsör har råd tidigare år valts för perioden 1 december valåret 

till 30 november året efter nästkommande val. 
 
 De uppdrag som har omfattningen av minst 40 procent tjänstgö-

ringsgrad är: 
- Kommunstyrelsens ordförande  100 % 
- Kommunstyrelsens förste vice ordförande ≥ 50 % 
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 50 % 
- Socialnämndens ordförande  50 % 
- Oppositionsråd 50 % 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 
14 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande kommunal- och oppositionsråd 

för tiden 2018-12-01 – 2022-11-30: 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Peterson (S)  

Kommunalråd 100 % 
Ersättning 90 % av riksdags-
mannaarvodet 

Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Stellan Lund (M) 

Kommunalråd minst 50 %  
Ersättning 50 % av riksdags-
mannaarvodet 

Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande  
Angelica Stigenberg (S) 

Kommunalråd 50 %  
Ersättning 40 % av riksdags-
mannaarvodet 

Socialnämndens ordförande 
Linda Söder Jonsson (S) 

Kommunalråd 50 %  
Ersättning 50 % av riksdags-
mannaarvodet 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Madelene Fager (C) Oppositionsråd 50 % 

Ersättning 40 % av riksdags-
mannaarvodet 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, barn- och utbildningsnämnden, matrikeln, 
lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 43 
Val av barn- och utbildningsnämnd och dess 
presidieberedning (KS 2018/415) 
Kommunfullmäktige ska välja barn- och utbildningsnämnd för 
tiden 2019-01-01 – 2022-12-31. Nio ledamöter och lika många 
ersättare ska väljas. En ordförande och två vice ordförande ska 
utses. 
 
Nämndens ärenden bereds vid presidieberedning där nämndens 
ordförande och två vice ordförandena deltar. Enligt beslut i kom-
munfullmäktige ska personliga ersättare för dessa utses. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 5 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

barn- och utbildningsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Marina Ribaric (S) 
Solrosvägen 17 
736 36 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

Monica Lindgren (S) 
Ringvägen 15 
736 33 Kungsör 

Anna-Karin Tornemo (V) 
Östra Eknö 111 A 
731 97 Köping 

Joel Petersson (V) 
Ulvhällsvägen 11 
736 91 Kungsör 

Gunilla Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Barbro Olausson (L) 
Bygatan 1 
736 36 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

Ronja Lund Wall (M) 
Storgatan 15 E 
736 32 Kungsör 

Madelene Lund (M) 
Mästaregatan 13 
736 32 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, barn- och utbildningsnämnden, matrikeln, 
lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Sussanne Söderström (SD) 
Västra Säbygatan 16 
736 92 Kungsör 

Robert Redenkvist (SD) 
Sågvägen 2 
736 32 Kungsör 

Margareta Johansson (S) 
Frejgatan 9 A, lgh 1101 
736 30 Kungsör 

Annicka Eriksson (SD) 
Östra Säbygatan 4 
736 92 Kungsör 

 
Angelica Stigenberg (S) utses till ordförande, Ewa Granudd (M) 
till 1:e vice ordförande och Gunilla Wolinder (L) till 2:e vice ord-
förande. 
 
Som personliga ersättare för dessa vid presidieberedning utses 
Marie Norin Junttila (S) för ordföranden, Ronja Lund Wall (M) för 
1:e vice ordföranden och Barbro Olausson (L) för 2:e vice ordfö-
randen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, socialnämnden, matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 44 
Val av socialnämnd och dess presidiebered-
ning (KS 2018/416) 
Kommunfullmäktige ska välja socialnämnd för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31. Nio ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En 
ordförande och två vice ordförande ska utses. 
 
Nämndens ärenden bereds vid presidieberedning där nämndens 
ordförande och två vice ordförandena deltar. Enligt beslut i kom-
munfullmäktige ska personliga ersättare för dessa utses. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 6 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Ann-Catrin Cederlund (S) 
Karlavägen 31 
736 34 Kungsör 

Marita Pettersson (S) 
Virkesgatan 5 
736 32 Kungsör 

Åse Verner (S) 
Storgatan 2 A 
736 32 Kungsör 

Ulla Eriksson Bergh (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 

Eva-Carin Sandbom (L) 
Storgatan 4 C 
736 32 Kungsör 

Mattias Söderlund (V) 
Sockenvägen 1 
73160 Valskog 

Joel Petersson (V) 
Ulvhällsvägen 11 
736 91 Kungsör 

AnneMarie Andersson (C) 
Bygränd 2 A 
736 36 Kungsör 

Yvonne Ericsson (M) 
Syrénvägen 3 B 
736 34 Kungsör 

Yrjö Björkqvist (M) 
Långtäby 104 
731 97 Köping 

Robert Andersson (M) 
Mästaregatan 13 
736 32 Kungsör 

Eleonor Westlund (C) 
Ängsvägen 35 
736 32 Kungsör 

Maria Gripenbert (KD) 
Lenmora 142 
736 91 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, socialnämnden, matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Britt-Marie Häggkvist Back 
(SD) 
Gamla Köpingsvägen 33 
736 93 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Per Strengbom (S) 
Hogsta 102 
736 91 Kungsör 

Robert Redenkvist (SD) 
Sågvägen 2 
736 32 Kungsör 

  
Linda Söder Jonsson (S) utses till ordförande, Ulla Eriksson Bergh 
(L) till 1:e vice ordförande och AnneMarie Andersson till 2:e vice 
ordförande. 
 
Som personliga ersättare för dessa vid presidieberedning utses 
Marita Pettersson (S) för ordföranden, Eva-Carin Sandbom för 1:e 
vice ordföranden och Yrjö Björkqvist (M) för 2:e vice ordföranden. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nyvalda kommunfullmäktige 2018-11-12  47 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 45 
Val av valnämnd (KS 2018/417) 
Kommunfullmäktige ska välja valnämnd för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31. Sju ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En 
ordförande och två vice ordförande ska utses.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 7 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

Ann-Catrin Cederlund (S) 
Karlavägen 31 
736 34 Kungsör 

Maija Liisa Åsenbrygg (S) 
Eddavägen 20 
736 36 Kungsör 

Gunilla Lindström (S) 
Kvarnbacken 3 
736 35 Kungsör 

Olof Lindberg (L) 
Gärdesgatan 3 
736 30 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Annika Westling (V) 
Ulvhällsvägen 11 
736 91 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Christer Rydén (M) 
Drottninggatan 19 
736 31 Kungsör 

Lars Gustavsson (KD) 
Björkvägen 11 
736 36 Kungsör  

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 15 
736 30 Kungsör 

Gunnar Karlsson (C) 
Vallby 131 
736 92 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 

 
 Kommunfullmäktige utser Dan Stigenberg (S) till ordförande, 

Petter Westlund (C) till 1:e vice ordförande och Olof Lindberg (L) 
till 2:e vice ordförande i valnämnden för tiden 2019-01-01 – 2022-
12-31. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 46 
Val av krisledningsnämnd (KS 2018/418) 
Kommunfullmäktige ska välja krisledningsnämnd för tiden 2019-
01-01 – 2022-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska 
väljas. En ordförande och två vice ordförande ska utses. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 74 ska 
ledamöter och ersättare från och med kommande mandatperiod 
hämtas bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 8 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

krisledningsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Niklas Magnusson (M) 
Södra Kyrkogatan 2 
736 31 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Västerlånggatan 24 
731 60 Valskog 

 
 Mikael Peterson (S) utses till ordförande, Stellan Lund (M) till 1:e 

vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 47 
Nominering av begravningsombud  
(KS 2018/423) 
Enligt begravningslagens 10 kapitel, 1 § ska länsstyrelsen förordna 
ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar 
till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Detta gäller när en församling är huvudman för begravningsverk-
samheten. 
 
Begravningsombud utses för en tid av fyra år från den 1 januari 
året efter det att val ägt rum i landet.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 9 
(bordläggning) 

 
Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på förslag från 

valberedningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Köpings kommun, de valda, matrikeln, lönekontoret, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 48 
Val till Västra Mälardalens Överförmyn-
darnämnd (KS 2018/429) 
Enligt 5 § i reglemente för Västra Mälardalens överförmyndar-
nämnd består nämnden av fem ledamöter och fem ersättare. En 
ledamot och en ersättare väljs av var och en av de samverkande 
kommunerna.  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 
10 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31: 

 
Ledamot: Ersättare: 
Margareta Johansson (S) 
Frejgatan 9 A, lgh 1101 
736 30 Kungsör 

Marita Pettersson (S) 
Virkesgatan 5 
736 32 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 49 
Val till Gemensam hjälpmedelsnämnd  
(KS 2018/430) 
Enligt reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 5 § ska 
nämnden bestå av 15 ledamöter och lika många ersättare. 
Kungsörs kommun utser en ledamot och en ersättare. 

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 
11 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden för tiden 2019-01-01 – 2022-
12-31: 

 
Ledamot: Ersättare: 
Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Ulla Eriksson Bergh (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västmanlands Kommuner (VK), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 50 
Nominering till Gemensam patientnämnd 
med landstinget (KS 2018/431) 
Enligt avtal om patientnämndens verksamhet nominerar kom-
munerna genom Västmanlands Kommuner (VK) två ledamöter 
och två ersättare till regionens patientnämnd.  
 

Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-08, § 

12 
 
Beslut Kommunfullmäktige avstår från att nominera ledamot och ersät-

tare till Gemensamma patentnämnden för tiden 2019-01-01- 2022-
12-31. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 51 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
för Arbetarpartiet Socialdemokraterna  
(KS 2018/411) 

Elisabeth Strengbom (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Elisabeth Strengboms skrivelse, inkommen 2018-11-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Elisabeth Strengbom (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13 november 
2018 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, barn- och 
utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 52 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 
(KS 2014/343) 
Elisabeth Strengbom (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Elisabeth Strengboms skrivelse, inkommen 2018-11-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Strengbom (S) från upp-
draget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 13 november 2018. 
 
Inget fyllnadsval görs för resterande mandatperiod. 
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