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Länk till rapporten som presenteras under punkt 4 
https://skl.se/download/18.188eec29168389d39d7994d3/1547804813283/Reultatrapport_KKi
K_2018_webb.pdf 
 

I samband med mötet avtackas avgående ledamöter och 
ersättare från förra mandatperioden 

https://skl.se/download/18.188eec29168389d39d7994d3/1547804813283/Reultatrapport_KKiK_2018_webb.pdf
https://skl.se/download/18.188eec29168389d39d7994d3/1547804813283/Reultatrapport_KKiK_2018_webb.pdf
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§  
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 
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§  
Meddelande – Revisionsrapporter  
Granskning av kommunens 
• rutiner avseende hantering av anläggnings-

register för materiella anläggningstillgångar 
• efterlevnad av FN:s konvention om barnets 

rättigheter 
 
   
 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat  
 

• kommunens rutiner avseende hantering av anläggningsregister 
för materiella tillgångar inkommet 2018-08-23. Revisorerna 
begärde svar på rapporten vilket erhölls från kommunstyrelsen 
2018-10-25. Revisorernas önskar utifrån svaret 2019-01-21 en 
redogörelse på vilka konkreta åtgärder kommunen kommer 
vidta gällande intern kontroll och när de kommer att vara 
åtgärdade. Begäran skickas till kommunfullmäktige för 
kännedom och kommer att besvaras av kommunstyrelsen. Dnr 
KS 2018/344 

• efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter 
inkommet 2019-01-21. Den sammanfattande bedömningen är 
att kommunen har rutiner för hantering av barnrättsfrågor. 
Genomgående rekommenderas att ytterligare utveckla sina 
formella arbetssätt samt nedteckna riktlinjer och rutiner för 
dessa inom barnrättsområdet. Ett antal rekommendationer 
lämnas. Revisionen önskar svar på de konkreta åtgärder 
kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt att genomföra 
tillsammans med en tidsplan senast 2019-03-31. Begäran 
skickas till kommunfullmäktige för kännedom och kommer att 
besvaras av kommunstyrelsen. Dnr KS 2019/16 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisionsrapport anläggningsregister 2019-01-21 
• Revisionsrapport Granskning FN:s barnkonvention 2019-01-21 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Meddelande 
Inspektion av kommunens gemensamma 
överförmyndarnämnd 

   
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 
att kritisera överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner på följande punkter:  
 
- Brister i överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare samt vid jämkning av ställföreträdarskap.  
- Ingen omprövning av förvaltarskap i enskilt ärende.  
- Lång handläggningstid i ett ärende under uppbyggnad.  

 
Beslutsunderlag Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Länsstyrelsens tillsynsrapport 2019-01-25 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 



 

RAPPORT 

  

1 (4) 
  

Datum 

2019-01-25 
  

Beteckning 

203-47849-2018 
  

 
Enheten för tillsyn 
Hans Lind 

  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 14 
november 2018 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning att kritisera 

Överförmyndarnämnden (nämnden) i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 

på följande punkter: 

- Brister i överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare samt vid jämkning av ställföreträdarskap.  

- Ingen omprövning av förvaltarskap i enskilt ärende. 

- Lång handläggningstid i ett ärende under uppbyggnad. 

Inledning 

Vid inspektionen den 14 november 2018 granskade Länsstyrelsen 25 akter, vilka 

följer av bilaga. 

Efter granskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med nämnden där de 

frågor som uppstått vid granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet 

medverkade nämndens ordförande Carl-Inge Westberg samt Linda Frölander, 

Linda Söder-Jonsson och Martin Drugge från nämndens kansli samt Anna Östman 

och Hans Lind från Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen har funnit anledning att 

kommentera nämndens handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, 

med hänvisning till aktuella akter. 

Aktgranskning med kritik 

Ingen överlämning av redovisningshandlingar 

Länsstyrelsen granskade vid inspektionen fyra ärenden där nämnden genomfört 

byte av ställföreträdare eller upphörande av ställföreträdarskapet skett. Vid 

granskningen framkom bl.a. följande. 

- I akt 4063 beslutade nämnden den 1 februari 2017 om byte av god man. 

Sluträkningen granskades den 27 mars 2017. Redovisningshandlingarna 

har inte överlämnats till den nya gode mannen för granskning.  

 

- I akt 3343 granskades sluträkningen i april 2018 efter byte av 

ställföreträdare. Redovisningshandlingarna hade vid inspektionstillfället 

ännu inte överlämnats till den nya ställföreträdaren. 

 

- I akt 3332  granskades sluträkningen i juni 2018 efter byte av 

ställföreträdare. Redovisningshandlingarna hade vid inspektionstillfället 

inte överlämnats till den nya ställföreträdaren. 

 



2 (4) 

 

 

- I akt 1834 beslutade tingsrätten den 9 maj 2016 om jämkning av 

godmanskapet till att inte längre omfatta förvalta egendom, utan endast 

omfatta att bevaka rätt och sörja för person. Sluträkningen granskades  den 

13 juli 2016. Nämnden har inte överlämnat redovisningshandlingarna till 

behörig part. 

Länsstyrelsen anmärkte även i föregående rapport (dnr 203-53046-2017) på 

brister vidöverlämnande av redovisningshandlingar. 

Länsstyrelsen tog  upp detta vid sammanträdet och nämnden uppgav att de 

fortfarande brister i överlämningen av redovisningshandlingar, bland annat med 

hänsyn till den ansträngda personalsituationen under året. 

Efter sammanträdet har nämnden yttrat sig och förtydligat att akt 4063 handlagts 

enligt en tidigare rutin där ny ställföreträdare ombetts att besöka kansliet för 

genomgång av redovisningshandlingar, men då hen inte besökt kansliet kommer 

handlingarna att överlämnas på annat sätt. 

Vid byte av ställföreträdare ska överförmyndaren enligt 16 kap 8 § föräldrabalken 

(FB) överlämna sluträkningen, efter att överförmyndaren granskat den, samt 

förteckning, årsräkningar och övriga handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB som 

förvaras hos överförmyndaren, till den nya ställföreträdaren. Den nya 

ställföreträdaren ska inom två månader återlämna handlingarna till 

överförmyndaren. Bestämmelsen innebär att alla förteckningar, årsräkningar m.m. 

som förvaras hos överförmyndaren ska lämnas över till den nya ställföreträdaren, 

oavsett antal eller ålder. 

Om nämnden inte lämnar över redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare 

eller vid upphörande av ställföreträdarskap så börjar inte den treåriga tidsfristen 

för väckande av skadestånd enligt 12 kap. 14 och 15 § FB att gälla. Den 

granskning som den nya ställföreträdaren gör av redovisningshandlingarna är en 

viktig del av tillsynen över den tidigare gode mannens förvaltning av 

huvudmannens ekonomi. 

Länsstyrelsen uppmanar med anledning av ovanstående nämnden att överlämna 

redovisningshandlingarna snarast efter det att sluträkningen granskats. 

Länsstyrelsen är kritisk till nämndens brister i detta hänseende. 

 

Omprövning av förvaltarskap 

Vid granskning av akt 2016 angående förvaltarskap noterades följande. Den 19 

december 2016 omprövade nämnden förvaltarskapet och ansåg då att det skulle 

kvarstå oförändrat. Nämnden gjorde ingen omprövning av förvaltarskapet under 

2017. Detta var ett generellt problem under föregående år som Länsstyrelsen 

anmärkte på även ni rapporten för 2017 (dnr 203-53046-2017).  

Den 30 januari 2018 skickade nämnden ut en begäran till förvaltaren att inkomma 

med yttrande om omprövning av förvaltarskapet. Den 12 augusti 2018 skickade 

nämnden ut en påminnelse med samma begäran. Vid inspektionstillfället den 14 

november 2018 hade inte förvaltarskapet omprövats ännu i det aktuella ärendet. 

Enligt 5 § 2 st förmynderskapsförordningen (1995:379) ska överförmyndaren 

årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att 

ansöka om upphörande av förvaltarskapet.  
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Länsstyrelsen vill betona vikten av att det är väsentligt att nämnden särskilt 

granskar samtliga förvaltarskap en gång om året utifrån ett helhetsperspektiv för 

att utreda om det finns skäl att ansöka om upphörande  

Länsstyrelsen är kritisk till att förvaltarskapet inte omprövats sedan december 

2016 och förutsätter att nämnden ser över sina rutiner ytterligare så att 

omprövning fortsättningsvis sker enligt gällande bestämmelser. 

 

Lång handläggningstid i ärende under uppbyggnad 

Vid granskning av akt 4533 som rör en anmälan om behov av god man eller 

förvaltare noterades följande. Ärendet inkom till nämnden i juli 2017. Nämnden 

begärde läkarintyg, som inkom i februari 2018. Nämnden tillfrågade i april 2018 

en eventuell ställföreträdare till ärendet. Efter att denne sökt huvudmannen inkom 

uppgifter om att huvudmannen håller sig undan och inte vill ha god man. 

Ställföreträdaren bekräftade även att denne kan tänka sig att bli såväl god man 

som förvaltare. I telefonsamtal med huvudmannens syster den 28 mars 2018 säger 

denne att ”[huvudmannen] vill inte ha hjälp […men] hen behöver hjälp” I ärendet 

finns läkarintyg, social utredning eller motsvarande, yttrande från anhörig samt 

övrig utredning. Det senaste som hänt i ärendet är att nämnden den 13 november 

begärde ett nytt läkarintyg. 

Nämnden hade vid tidpunkten för sammanträdet den 14 november 2018 inte 

ansökt till tingsrätten eller fattat beslut om avskrivning i ärendet. Nämnden 

bekräftade vid sammanträdet att de har långa handläggningstider för vissa ärenden 

under uppbyggnad, och att detta bl.a. beror på bemanningssituationen på kansliet 

men även på olika krav från tingsrätten på att vissa handlingar inte ska vara äldre 

än ett visst antal månader. 

Nämnden har efter sammanträdet bemött ärendet med att det funnits motstridiga 

uppgifter rörande om den enskilde förstår innebörden av att få hjälp genom god 

man eller förvaltare, samt att uppgifterna i läkarintyget inte varit aktuella. 

Regeln i 9 § förvaltningslag (2017:900) ska vara vägledande i överförmyndarens 

handläggning av ärenden. Länsstyrelsen vill understryka att en snabb 

handläggning hos överförmyndaren av rättssäkerhetsskäl är viktig för den 

enskilde som annars kan riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiska 

förhållanden blir försämrade om godmanskap eller förvaltarskap fördröjs. I kravet 

på snabb handläggning ligger att överförmyndaren under handläggningstiden 

måste bevaka att utredningen hela tiden förs framåt.  

Länsstyrelsen att nämnden förtjänar viss kritik för den långa handläggningstiden. 

 

Övrig aktgranskning 

Befrielse från redovisningsskyldighet vid byte av ställföreträdare 

Vid granskning av akt 4722 angående god man för ensamkommande barn 

noterades följande. I ärendet genomförde nämnden den 7 september 2018 byte av 

god man. Tidigare god man befriades 2015 från skyldighet att inlämna års- och 

sluträkningar. Något beslut om befrielse från redovisningsskyldighet för den nya 

gode mannen har inte fattats i ärendet, men vid tidpunkten för Länsstyrelsens 

inspektion var ärendet markerat som ett ärende där redovisning inte begärs in. 
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Gode män ska årligen lämna in en årsräkning och redogöra för förvaltningen 

under föregående år av egendom som har stått under dennes förvaltning. 

Överförmyndaren kan befria en god man från skyldigheten att lämna års- och 

sluträkning, om det med hänsyn till gode mannens och huvudmannens 

förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns 

särskilda skäl (se 14 kap. 19 § FB).  

Enligt Länsstyrelsens mening följer det av bestämmelsens ordalydelse att ett 

beslut om att befria en specifik god man från redovisningsskyldighet endast avser 

den gode mannen. Om överförmyndaren byter ut den gode mannen måste därför 

överförmyndaren fatta ett nytt beslut i frågan, för att hen inte ska vara skyldig att 

lämna in års- och sluträkning. Dessa bestämmelser är även tillämpliga i 

godmanskap för ensamkommande barn (se 12 § LGEB).  

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner. 

 

Övrigt 

Instruktion vid överlämning av redovisningshandlingar 

Vid översändande av redovisningshandlingar till ny ställföreträdare noterades att 

det inte framgick av skrivelsen till ställföreträdaren vad hen förväntades göra med 

r dem. Detta togs upp för diskussion vid sammanträdet och nämnden uppmanades 

undersöka om skrivelsen kunde utvecklas innehållsmässigt, exempelvis om det av 

skrivelsen kan framgå varför ställföreträdaren får handlingarna samt vad 

ställföreträdaren ska göra med dem. 

 

Granskning av årsräkningar 

Länsstyrelsen har inhämtat uppgifter om handläggningstider för granskning av 

årsräkningar för år 2016 och 2017. Nämnden informerade om att 98 % av alla 

årsräkningar för 2016 var granskade före den 1 oktober 2017 och att 

årsräkningarna för 2016 var granskade den 22 december 2017. Nämnden 

informerade även om att 99 % av årsräkningarna för 2017 var granskade före den 

1 oktober 2018, samt att alla årsräkningar var granskade den 19 november 2018. 

 

Organisationsförändringar 

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör har den 1 

januari 2019 övergått till ett utökat samarbete med Hallstahammar och 

Surahammars kommuner. Det nya samarbetet benämns Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd. 

 

Denna rapport har upprättats av Hans Lind och Anna Östman 

 

Bilaga:    Kopia till: 

Granskade akter   Överförmyndarnämnden 

    Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

 

Granskade akter 
 

Godmanskap 11:4 

4063, 4352, 3332, 4703, 1834, 1988, 17, 4065 

 

Förvaltarskap 

4127, 2016, 3343, 43, 1812 

 

Förmynderskap 

1475, 4407, 4708, 1997, 1747, 4499, 4498 

 

Ensamkommande barn 

4722, 4672 

 

Under uppbyggnad 

4669, 4533, 4579 
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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 sju ej verkställda 
beslut och två verkställda beslut att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg fjärde kvartalet 2018. De ej verkställda är: 

- två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, 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.   

- fem beslut avser särskilt boende enligt SoL för fyra kvinnor 
och en man. Beslutsdatum 2018-07-03, 2018-07-24, 2018-08-
15, 2018-08-21 och 2018-09-05. 

- två beslut avser servicebostad enligt LSS för en man och en 
kvinna. Beslutsdatum 2017-11-29 och 2018-05-18. 

De verkställda besluten gäller särskilt boende SoL för två män 
(Beslutsdatum 2018-04-18, verkställt 2018-09-26 och 
beslutsdatum 2018-06-16, verkställt 2018-12-03). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2019-01-21 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 















Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anne Pettersson, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Svar på 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. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning för att ta fram kostnadsförslag och förutsättningar för att 
anlägga skidspår med konstsnö. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 83 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att genomföra en utredning för att ta fram kostnadsförslag och 
förutsättningar för att anlägga skidspår med konstsnö. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 

 
 



 

Svar på medborgarförslag  
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-12-03 KS 2018/321 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Avdelningen för kultur, fritid m.m. Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson  
  
 
 
 

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 – Skidspår med 
konstsnö runt Centralvallen 

 
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. 

  
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att i dialog med Kungsörs Kommun 
Teknik AB ta fram ett kostnadsförslag och förutsättningar för att anlägga 
skidspår med konstsnö. 
 
 
 
 
 
Mikael Nilsson 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11      
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anne Pettersson, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Svar på 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. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att bland annat att 
• Medborgarförslaget skulle vara resurskrävande  
• Tanken med information i parkerna är tilltalande 
• Ett alternativt utförande föreslås 
• Kostnaden för detta alternativ uppgår till 10 000 kr 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 84 
• Remissvar från Kungsörs KommunTeknik AB 2018-12-03 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget med det alter-

nativa utförandet. Kungsörs KommunTeknik AB tillförs 10 000 
kronor för detta ändamål. Finansiering sker från kommunstyrel-
sens budget.    
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-12-03 KKTAB 2018/145 
Ert datum Er beteckning 
 KS 2018/322 

 Adressat 

Vår handläggare  

Stig Tördahl 
VD/Teknisk chef 
0227-600 168 

 

  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

 

Yttrande, remiss av medborgarförslag – Namnskyltar på 
växter i blomsterarrangemang och parker. 
 
Ärendet 
Anne Pettersson föreslår att det ska sättas upp skyltar i kommunala planteringar 
som visar vad som är planterat. Vidare föreslår Anne att det ska sättas upp skyltar 
på parkträden. 
 
Yttrande 
Kungsörs KommunTeknik AB har vid en genomgång analyserat 
medborgarförslaget och kan konstatera att det skulle vara ganska resurskrävande 
att genomföra i sin ursprungliga omfattning. Tanken med information till 
trädgårdsintresserade medborgare är dock tilltalande, och KKTAB föreslår därför 
ett alternativt utförande. En skylt sätts upp vid kommunhusets park samt på 
kommunens hemsida där vi beskriver det vi planterat i våra parker med bilder.   
Samma förfarande kan tillämpas på träd i offentlig miljö. 
Kostnaden för utförandet kan i stort sett begränsas till inköp av skyltmateriel och 
beräknas till en engångskostnad om 10000kr. Underhåll och utbyte utförs i 
samband med ordinarie skötsel.  
 
 
Förslag till beslut 
KS föreslås tillstyrka förslaget och att ge KKTAB uppdraget att placera ut 
informationsskylt i kommunhusets park beskrivande planteringar i kommunens 
parker.  
KKTAB tillförs 10000kr som en engångskostnad. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB  
 
 
 
______________________   
Stig Tördahl    
VD/Teknisk chef    



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 2019-02-11      
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Daniel Kohn, Kommundirektör  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 
Svar på medborgarförslag – Förbjud gummi-
granulat 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 
anmäla sig själva för miljöbrott då detta kan anses som grov 
nedskräpning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning kring dagens krav och regler gällande gummigranulat 
och konstgräs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Daniel Kohn 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 18 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att genomföra en utredning kring dagens krav och regler gällande 
gummigranulat och konstgräs. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 

 
 



 

 
SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG 

Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-12-03 KS 2018/452 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson 

 

  
 

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 – Förbjud 
gummigranulat i Kungsörs kommun  
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 anmäla sig själva för miljöbrott då detta kan anses som grov 
nedskräpning. 

 
Vi kommer att påbörja en utredning tillsammans med Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund och Kungsörs kommun Teknik AB gällande dagens krav och 
regler för gummigranulat och konstgräs.  
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritid ska påbörja en utredning gällande gummigranulat och 
konstgräs.   
 
 
 
 
 
Mikael  Nilsson 
Kultur- och fritidschef 
   



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Kungsör är en eko kommun . Ni borde förbjuda dessa gummigranulat som ni fyller konstgräsmattan 
med. Dom sprids med vinden och ligger långt utanför området . Där dom sedan löses upp och 
släpper ut gifter rakt ner i marken . Det finns betydligt miljövänligare alternativ . 
Jag tycker kommunen skulle kunna anmäla sig själva för miljöbrott då detta är grov nedskräpning.

Namn
Daniel kohn

Postadress
Runnavägen 26b

Telefonnummer
0720081684

E-postadress
Danielkohn92@hotmail.com



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av kommunstyrelsens reglemen-
te (KS 2018/506) 
Två saker föranleder ändring av kommunstyrelsens reglemente: 
• Kommunfullmäktige har inrättat en ny permanent parlamen-

tarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jäm-
ställdhet m.m.   

• Rollen för kommunstyrelsens förste vice ordförande be-
höver tydliggöras 

 
Förvaltningen föreslår därför nya avsnitt i kommunstyrelsens 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-04  
• Bilaga A.04 Reglemente för kommunstyrelsen Utkast 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i 
enlighet med förslaget.  

 
 Reviderat reglemente redovisas som KS-handling x/2019. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-12-04 KS 2018/506 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
Kansliet  
Vår handläggare  
Kanslichef Josephine Härdin  
  
 
 
 

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 kommunstyrelsens reglemente 
Två saker föranleder ändring av kommunstyreslens reglemente: 
• Kommunfullmäktige har inrättat en ny permanent parlamentarisk kommitté 

för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.   
• Rollen för kommunstyrelsens förste vice ordförande behöver tydliggöras 
 
Förvaltningen föreslår därför nya avsnitt i kommunstyrelsens reglemente (bilaga 
1).  
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör  Josephine Härdin 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2003-05-26, § 79 
Ändring av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 85 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-11-22, § 24 (fysisk planering) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 81 (korrigering efter organisa-
tionsförändring m.m.) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 35 (kultur- och fritidsfrågor och 
vissa tekniska frågor införlivas i kommunstyrelsens ansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 45 (koncernansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-10, § 68 (strategiska gruppen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 83 (avskaffande av den strate-
giska gruppen och utökat ansvar vid presidieberedning) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 64 (bl.a. tydliggörande av 
lednings- och styrningsfunktion och uppföljningsfunktionen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 216 (lägenhetsregister) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § XXX (parlamentarisk 
kommitté, rollbeskrivningar) 
 
För kommunstyrelsen gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämn-
der samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfull-
mäktige, samt följande bestämmelser: 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Allmänt 
§ 1 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela den kommunala koncernens (kommunen och de kommunala företagens) utveck-
ling och ekonomiska ställning.  
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styr-
funktion).  
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för uppgifter som finns angivna i detta reglemente och för sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvar 

Förslag till : 

Bilaga 1 
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också för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan 
lagstiftning. 

 
§ 2 
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov. 
 
Lednings- och styrningsfunktion 
§ 3 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdrag-ning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. 
 
Övergripande uppgifter 
§ 4 
Styrelsen ska  

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen och 
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

• se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt  

• se till att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

• se till att beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, och som 
inte är av sådan art att det ska avgöras av fullmäktige, inte fattas utan att 
kommunintressen tas till vara, 

• följa verksamheten kontinuerligt i övriga nämnder och utöva uppsikt över övriga 
nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

• se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i 
den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den eko-
nomiska ställningen är under budgetåret 

• leda och samordna arbetet med kvalitetssäkring, säkerhets- och säkerhets-
skyddsfrågor. 

• ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,  

• ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, doku-
ment- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  

• upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,  

• göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra 
myndigheter,  

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen,  

• verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden. 

 
§ 5  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. 

• ekonomisk hushållning 
• personalpolitik 
• fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 
• informationsverksamhet 
• näringslivspolitiken  
• kultur- och fritidspolitik 
• arbetet med att effektivisera administrationen 
• företag, stiftelser och kommunalförbund 

 
Ekonomisk hushållning 
§ 6 
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala 
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande 
ekonomiska förutsättningar. 

§ 7 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

§ 8 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl.a. att  
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• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-
cera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

• teckna borgen för kommunala associationer 
• bevaka att försäkringsskyddet är tillgodosett samt 
• verka för samordning i upphandling och bevaka att riktlinjer för upphandling 

och inköp följs. 
 
§ 9 
Kommunstyrelsen ska  
• upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen 
• se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal 

redovisning 
• förvalta medel som avsatt till pensionsförpliktelser i enlighet med fullmäktiges 

särskilda föreskrifter  
 
Personalpolitik 
§ 10 
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kom-
munens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.  

• anställningsärenden (kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningschefer) 
• kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen) 
• förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

• löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) 
• personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen) 
• beslut om stridsåtgärd 
• lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
• verka för mångfald, jämställdhet och integration.  

 
§ 11 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen vid kommunstyrelsens 
förvaltning och för förvaltningscheferna. 

 
Fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 
§ 12 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommu-
nens arbete med den översiktliga planeringen, enligt plan- och bygglagens 3 ka-
pitel (översiktsplan) och 7 kapitel (regionplanering), och en långsiktigt hållbar 
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utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen 
och därvid bl.a. följande frågor 

• planering och användning av mark och vatten  
• upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap  
• främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
• svara för energiplaneringen och främja energihushållningen  
• verka för en tillfredsställande infrastruktur  
• verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt. 
 
Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagens 4-6 kapitel, kring detaljplanearbete och områdesbestämmelser. 

 
Informationsverksamhet 
§ 13 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och marknads-
föringsverksamhet inklusive extern och inter webbplats och andra digitala kanaler. 

Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media 
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verk-
samhet och politiska beslut.  

För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande 
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka 
tillgängligheten. 
 
Det ingår i styrelsens ansvarsområde att verka för att turister och dagbesökare får 
information om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde. 

 
Näringslivspolitik 
§ 14 
Kommunstyrelsen ska 
• ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 

myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen 

• fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor 

• underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande 

• främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art och 

• främja och besluta om lokaler för näringslivsverksamhet. 
 

Kultur- och fritidspolitik 
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§ 15 
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och fritids-
verksamhet. Styrelsen ansvarar för  
• allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten, 
• biblioteksverksamheten 
• kontakter med och stöd till de ideella föreningarna 

 
Arbetet med att effektivisera administrationen 
§ 16 
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem. 

 
§ 17 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera regler/riktlin-
jer. 
 
§ 18 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
Företag, stiftelser och kommunalförbund 
§ 19 
Styrelsen ska 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen, 

• ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

• ansvara för att regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningar-
na/stiftelseledningarna, 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommunallagens krav 
är uppfyllda i de företag och stiftelser kommunen äger eller har intressen i, 

• årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommen 
helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner 
att brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 
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• utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt 
helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i och att därför också vid bo-
lagsstämmor eller vid andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata 
kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv, 

• lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden. 

• Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådant 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 
Uppföljningsfunktion 
§ 20 
I kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ingår att 

• övervaka att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt 
ekonomi som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna 

• övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt 
• två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är un-
der budgetåret 

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktiges fast-
ställda program och direktiv 

• två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medbor-
garförslag som kommit in till fullmäktige och som inte besvarats i fullmäktige.  

 
Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen 
§ 21 
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva under höjd beredskap (Lagen om kommuner och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 
 
§ 22  
Kommunstyrelsen är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.  
 
§ 23 
Kommunstyrelsen svarar för  
• de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om 

nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) 
• kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-

övervakning m.m. 
• frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 
• frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordning om 

flyttning av fordon i vissa fall 
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• upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel enligt 
lagen om tillfällig försäljning 

• kommunens uppgifter enligt anläggningslagen 
• ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister 

 
§ 24 
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar och fullgör de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjäns-
ter.” 
 
§ 25 
Kommunstyrelsen  
• ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och  
• är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen. 

 
§ 26 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

 
§ 27 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

 
Övriga uppgifter 
§ 28 
Kommunstyrelsen har hand om  
• utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet 
• vänorts-, EU- och övriga internationella frågor  
• frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter 
• det kommunala folkhälsostrategiska arbetet  
• det kommunala miljöstrategiska arbetet 
• den centrala statistikfunktionen 
• konsumentupplysning 
• svara för IT-strategier  
• kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörj-

ningen  
• posthantering, vaktmästeri och tryckeriverksamhet 
• de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd 
 

§ 29 
Kommunstyrelsen ska vidare 
• bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och 

folkhälsoperspektiv beaktas i verksamheten  
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• bevaka kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestäm-
ning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och 
enskilda vägar 

• fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod och 
fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen samt 

• verka för att stärka den lokala kulturella identiteten och utveckla kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen 

• verka för bevarande av, vård och lämplig användning av byggnader, anlägg-
ningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

• vara rådgivande i frågor som rör konstnärlig utsmyckning i kommunen 
• förvalta kommunens konstsamling 

 
Delegering från fullmäktige  
§ 30 
Kommunstyrelsen har befogenhet att 
• ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit 

• genomföra köp, försäljning och byte av fastighet allt inom av fullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt 

• tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annans 
fastighet genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i lagar, och med 
verka till ändring eller upphävande av sådan rätt enligt riktlinjer från 
kommunfullmäktige 

• besluta om fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 
och bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel 

• fastställa belägenhetsadresser och svarar för namn- och adressnummersätt-
ning. Innan beslut om namnsättningsfrågor ska hembygdsföreningen beredas 
tillfälle att yttra sig 

• träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat liknande avtal  

• föra kommunens talan i folkbokföringsärenden 

• avge kommunens yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning 

• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 
Organisation 
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Kommunstyrelsens presidieberedning 
§ 31 
Kommunstyrelsens presidieberedning bereder de ärenden till kommunstyrelsen 
som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plan-
kommittén. 
 
Beredningen utgör också en tankesmedja för strategiska frågor och består av fem 
personer ur kommunstyrelsen – kommunstyrelsens presidium och två till. 
 
Beredningen avgör vilka frågor, och på vilket sätt ärenden lyfts för eventuell in-
formation, beredning och beslut. Vid möte förs en uppdragslista och rapporteras 
till kommunstyrelsen kontinuerligt. 
 
Personalutskott 
§ 32 
Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott med fem ledamöter och fem ersätta-
re. Utskottet väljs av kommunstyrelsen. Person som är anställd av kommunen får 
inte väljas till utskottet. 
 
Personalutskottet bereder personalärenden till kommunstyrelsen. 
 
§ 33 
Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott kommunens centrala arbetsgivar-
organ, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha han de frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
§ 34 
Personalutskottet ska vidare verka och svara för utveckling av kommunens perso-
nalpolitik och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i 
personalpolitiska frågor. 
 
Förhandlingsdelegation 
§ 35 
Kommunstyrelsen ska ha en förhandlingsdelegation bestående av tre personer. 
Delegationen väljs av kommunstyrelsen och ska bestå av kommunstyrelsens pre-
sidium. 
 
Förhandlingsdelegationen företräder kommunen vid förhandlingar angående löne-
översyn och i lönetvister. 
 
Plankommitté 
§ 36 
Kommunstyrelsen ska ha en plankommitté med fem ledamöter och fem ersättare.   
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Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt 
vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande och en leda-
mot från Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt 
möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i 
Kungsörs KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen. 
 
§ 37 
Plankommittén bereder  
• översiktlig fysisk planering och framtidsfrågor av strategisk betydelse (bygg- 

och markplanering, områdesplaner, tillgänglighetsplaner och trafik- och cent-
rumplanering) och  

• detaljplanering. 
 
§ 38 
Kommittén får inom ramen för budgeterade medel upphandla konsulttjänster. 
 
Parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
m.m. 
§ 39 
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. Största parti i kommunfullmäktige har två ledamöter och två 
ersättare. Övriga partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare vardera. 
Ersättare har endast närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
Kommittén väljs av kommunfullmäktige. 
 
Kommittén leds av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommittén sammanträder fyra gånger per år. 
 
§ 40 
Kommittén bereder ärenden av på uppdrag av kommunstyrelsen. 

 
Boksluts- och budgetberedningar 
§ 41 
Kommunstyrelsen utser en boksluts- och en budgetberedning. 
 
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som därmed inte 
får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen. 
Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad har man inte 
rätt att skicka någon ersättare. 
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§ 42 
Beredningarna bereder ärenden av övergripande ekonomisk karaktär såsom t.ex. 
kommunens bokslut och budget. 
 
Lokalt brottsförebyggande råd 
§ 43 
Lokala brottsförebyggande rådet arbetar med långsiktigt brottsförebyggande ar-
bete. Rådet består av fyra politiska ledamöter (en ur socialnämnden, en ur barn- 
och utbildningsnämnden och två ur kommunstyrelsen, lämpligen ordförandena i 
nämnderna), polis, tjänstemän från förvaltningarna m.fl. 

  
Kommunalråd 
§ 44 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid 
åt uppdrag för kommunen. 
 
Tillsätter kommunfullmäktige ytterligare kommunalråd och/eller oppositionsråd 
ska de även vara ledamöter i strategigruppen. 
 
Förvaltningsorgan 
§ 45 
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsens förvaltning. I frå-
gor som rör fysisk planering samt mark- och exploateringsfrågor biträder också 
Kungsörs KommunTeknik AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter 
§ 46 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-
organisation 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall samt 

• underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommun-
styrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I 
den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunsty-
relsen utser. 
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• representera kommunstyrelsen i landshövdingens krishanteringsråd, 
samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) samt integrationsråd 
 

Kommunstyrelsens vice ordförandes uppgifter 
§ 47 

 Det åligger kommunstyrelsens vice ordförande att representera kommunstyrelsen i  
• kommunens tillgänglighetsråd 
• kommunens brottsofferråd (BRÅ) 
• kommunens plankommitté 
• landshövdingens jämställdhetsråd och klimatråd 

 

 
   

_____________________ 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, Mai Berggren, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Namnsättning av plats 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-11, med anledning av ett 
inlämnat medborgarförslag, att en lämplig gata, park, torg eller 
dylikt skulle namnges efter Kungsörkvinnan och förre 
riksdagsledamoten Rosa Svensson. 
 
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och 
Drottninggatan där det är tänkt att en plats ska färdigställas med 
bänk för vila och reflektion. Denna plats föreslås namnsättas till 
Rosa Svenssons plats med en skylt som förklarar vem Rosa 
Svensson var och vad hennes gärning bestod av. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet 
  

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-10  
• Svar på medborgarförslag 2013-03-11 (KS 2013/92) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 2 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige namnsätter den föreslagna platsen mellan 

hamnen och Drottninggatan till ”Rosa Svenssons plats”. Platsen 
förses med en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att 
ordna med platsen och skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik 
AB 

 
  

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-10 KS 2019/ 
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 

Rosa Svenssons plats 
 

Kungsörs kommunfullmäktige beslutade för några år sedan, efter ett 
medborgarförslag från Mai Berggren, att en gata, park, torg eller liknande namnges efter 
Rosa Svensson när lämpligt objekt finns. 
 
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och Drottninggatan där 
det är tänkt att en plats ska färdigställas med bänk för vila och reflektion. 
Denna plats skulle kunna namnsättas till Rosa Svenssons plats med en skylt som 
förklarar vem Rosa Svensson var och vad hennes gärning bestod av. Platsen får 
ett mycket vackert läge mot vattnet där man kan sitta och läsa om Rosa Svensson 
som var Kungsörs första och hittills enda riksdagskvinna som genom sitt 
engagemang ordnade så att Sveriges första förskola utanför Stockholm hamnade i 
Kungsör.  
Sedan tidigare finns även Rosa Svenssons rum i kommunhuset men för 
allmänheten och Kungsörs kommuns invånare så skulle en sådan plats kunna 
påminna om Rosa Svenssons engagemang för Kungsör och särskilt för barnen i 
Kungsör. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås beslut namnsätta platsen med vilobänk på gångvägen 
mellan hamnen och Drottninggatan med Rosa Svenssons plats och förse den med 
en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att ordna med platsen och 
skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik AB. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2013-06-10  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Mai Berggren, gatuchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 64 
Svar på medborgarförslag - Namnge gata, 
parker, torg eller dylikt efter riksdagsman 
Rosa Svensson (KS 2013/92) 
Mari Berggren har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om 
att förra riksdagskvinnan från Kungsör Rosa Svensson bör upp-
märksammas. Förslaget är att en gata, park, torg eller dylikt namn-
ges efter henne. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att Rosa Svensson är en per-
son väl värd att uppmärksamma. I kommunhuset finns redan ett 
sammanträdesrum som bär hennes namn. Att komplettera detta 
med att en gata eller allmän plats namnges efter henne är en god 
idé. Någon lämplig gata eller plats som saknar namn finns inte i 
nuläget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Mai Berggren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-11, § 26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2013-04-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 60 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Gata, park, torg 

eller liknande namnges efter Rosa Svensson när lämpligt objekt 
finns. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Länsstyrelsen (inkl. KS-handling) 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommun-
fullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordnings-
föreskrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april 
2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommun-
fullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar.  Kommun-
fullmäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya 
föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för 
beslut. Detta är det nya förslaget. 

 
I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu föreslås: 
 
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser 

som finns reglerat i andra lagar 
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående 

och riskera att undergräva respekten för bestämmelserna. 
Exempel på förslag på långtgående benämningar på platser 
anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig plats”, 
idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”.  De 
lokala ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov 
för exakt angivna platser och på det sättet vara tillämpbara. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-27  
• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 

2018-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 3 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2019. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2018-12-27 KS 2018/115 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Teknisk chef Stig Tördahl 
Kanslichef Josephine Härdin 

 

  
 
 

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 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kungsörs kommun 
I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som 
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden. 
 
För att få en helhetsbild om vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig 
plats krävs således både genomgång av Ordningslagen samt de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 
 
Definitioner: 

- Allmän plats – är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller 
annan plats som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän 
plats är i huvudsak gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av 
kommunen 

- Offentlig plats – är ett uttryck som används i ordningslagen och de lokala 
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, 
dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det 
får användas för någon form av allmän trafik, t.ex. utrymmen som används 
för gång-, cykel eller biltrafik. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om 
inte annat särskilt anges, på alla offentliga platser. 

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 28 
april 2003. Ett föreslag till reviderade ordningsföreskrifter togs fram och 
beslutades i kommunfullmäktige 9 april 2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 
2018 att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i delarna:  

• 2 § andra stycket avseende att 21 § i ordningsstadgan är tillämplig 
även på andra än offentliga platser inom kommunen 

• 3 § första stycket punktsatserna 1, 3 samt del av punkt 5 (i plan 
angivna torgytor samt badplatser) avseende att anläggningar för lek, 
idrott, camping och friluftsliv, skolgårdar samt i plan angivna torgytor 
och badplatser ska jämställas med offentlig plats. 

• 6 § andra stycket avseende att inom detaljplanelagda områden kan 
marklov erfordras för schaktning och grävning m.m. 
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• 9 § andra stycket avseende att inom detaljplanelagda områden ska 
bygglov sökas för nya skyltar. 

• 10 § tredje stycket sista meningen avseende att skyltar kan kräva 
tillstånd enligt annan lagstiftning. 

• 12 § i sin helhet avseende krav på Polismyndighetens tillstånd vid 
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och ljudstyrka 
från högtalare m.m. vid arrangemang på offentlig plats samt att 
anordnaren ansvarar för ordning och säkerhet vid offentliga 
tillställningar och allmänna sammankomster. 

• 14 § i sin helhet avseende förtäring av alkoholhaltiga drycker med 
alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent på offentliga platser. 

• 15 § första stycket avseende att ambulerande försäljning inte får ske 
på allmän plats. 

• 16 § i sin helhet avseende förbud mot camping på offentlig plats, 
anvisande av ställplats samt att trafikförordningens bestämmelser och 
allmänna ordningsbestämmelser gäller på campingplats och ställplats. 

• 20 § andra stycket, första meningen, och tredje stycket, första 
meningen, avseende att hundar ska hållas kopplade inom offentlig 
plats respektive att hundar inte får vistas på allmän idrottsplats eller 
lekplats. 

• 22 § första stycket avseende att hundar och katter ska hållas under 
sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet. 

• 24 § första stycket första punktsatsen avseende att det närmare än 300 
meter från vårdinrättning med boende är förbjudet att använda 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 

• 25 § andra och tredje styckena avseende att skyddsjakt är tillåtet enligt 
gällande bestämmelser i jaktlagen respektive att skjutning med 
eldvapen endast är tillåtet på den befintliga skjutbanan vid 
Sandskogsbacken samt avseende ordet sprängning i rubriken till 
stadgandet. 

• 27 § till sin helhet avseende att ridning, cykling och trafik med 
motordrivet fordon är förbjudet i kommunala motionsspår samt att 
särskilt preparerade och varaktigt märkta skidspår endast får användas 
för skidåkning. 

• 28 § i sin helhet avseende att rökning är förbjudet på skolområde och i 
anslutning till entréer till offentliga inrättningar. 

• 4 § avseende hänvisningen till 12 §. 

• 30 § avseende hänvisningen till 12 §, 14 § och 27 §. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att häva sitt tidigare beslut om 
införande av reviderade föreskrifter. Beslutet blev att förslaget till nya 
föreskrifter, med anledning av länsstyrelsens synpunkter, skulle bearbetas på nytt 
innan det lyftes för beslut. 
 
I beslutet från länsstyrelsen 9 april 2018 framkom att de redan 2 juni 2003 
upphävt Kungsörs beslut om lokala föreskrifter i flera avseenden. Detta 
föranledde då ingen åtgärd utan de Allmänna föreskrifterna beslutade i 
Kommunfullmäktige 28 april 2003 har gällt sedan dess, utom i de delar 
Länsstyrelsen upphävde beslutet.  
 
I nuvarande förslag till beslut enligt bilaga ett är hänsyn taget till länsstyrelsens 
samtliga synpunkter enligt ovan.  Förslaget omfattar synpunkter från 2003, vilka 
kvarstog 2018, samt till samtliga av de nya synpunkter länsstyrelsen tillfört under 
2018. I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu förslås: 
 
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser som finns 

reglerat i andra lagar 
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående och riskera att 

undergräva respekten för bestämmelserna. Exempel på förslag på långtgående 
benämningar på platser anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig 
plats”, idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”.  De lokala 
ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov för exakt angivna platser 
och på det sättet vara tillämpbara. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslag: 
 
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för Kungsörs 
kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Stig Tördahl 
 
 
 
 Josephine Härdin 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2003-04-28, § 55 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 39 
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter  2018-12-27 ändringar gulmarkerade i detta 
dokument  
 
Kungsörs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617) för att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom 
Kungsörs kommun. 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 

3 kapitlet ordningslagen (1993:1617). 
 
 Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den all-

männa ordningen i Kungsörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23-24 §§ 
har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av använd-
ningen av pyrotekniska varor.  

 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats en-

ligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1–4 ordningslagen, dvs. 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de 
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik.  
 
om inte annat anges.  
 
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
Ny lydelse: Tas bort 

 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens före-
skrifter om torghandel. 

 
3 § Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 

kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats om de är tillgängliga för allmänheten:   
• anläggningar för lek, idrott, camping och friluftsliv 
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• järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal 
• skolgårdar 
• kyrkogårdar och begravningsplatser,  
• Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park, Sofiaparken, Karl XI:s promenad, 

Åparken, i plan angivna torgytor samt badplatser. 
 
Ny lydelse 
 

• järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal 
• kyrkogårdar och begravningsplatser,  
• Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park, Sofiaparken, Karl XI:s promenad, 

Åparken. 
 
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 

12 §, 13 §, 15 § andra stycket och 23 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att 
yttra sig.  

 
Lastning av varor m.m. 
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgär-

den göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägen-
heter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsut-
rustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning och annan hantering på så-
dant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna. 

 
Schaktning, grävning m.m. 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmas-

sor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett så-
dant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 
Inom detaljplanelagda områden kan marklov erfordras. 
 
Ny lydelse: 
Tas bort 

 
Störande buller 
7 § Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som pågår under tiden kl. 22.00-07.00 och 

som orsaker störande buller på offentlig plats, t.ex. bilning, stenkrossning, spontning 
och pålning. 
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Containrar 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offent-

lig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshava-
rens namn, adress och telefonnummer. 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 

på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Från 
trottoarkant och 1,50 meter in mot byggnad får inga skyltar eller liknande ställas upp, 
detta för att fri passage ska finnas för t.ex. handikappfordon. 
 
Inom detaljplanelagda områden ska bygglov sökas för nya skyltar. 
Ny lydelse: 
Tas bort 
 

Affischering 
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 

sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande an-
ordningar som är avsedda för detta ändamål.  
 
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagi-
vanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörel-
sen finns. Skyltar kan dock kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning. 
 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
 

Högtalarutsändning 
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 

offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis-
myndigheten. 
 

Offentlig tillställning/Arrangemang 
12 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för att få anordna offentlig tillställning/samman-

komst på allmän plats.  
 

Ny lydelse: 
Tas bort 
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Vid arrangemang på offentlig plats ska ljudstyrka från högtalare eller annat förstärkt 
ljud anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår. Verksamhet som 
kan medföra höga ljud ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för ljudnivåer. 
 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
Anordnaren ansvarar för ordning och säkerhet vid sådant arrangemang 
 

Ny lydelse: 
Tas bort 
 
Paragrafen tas således bort i sin helhet 

 
Insamling av pengar 
13 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. I ansökan om tillstånd ska arrangörens namn och ändamålet med insam-
lingen framgå. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när: 
• skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande 
• insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik 
 

Förtäring av alkohol 
14 § Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volympro-

cent får inte förtäras på offentlig plats såvida inte tillstånd för servering enligt alko-
hollagen finns. 

 
Ny lydelse: 
Paragrafen tas bort i sin helhet  

  
 
Ambulerande försäljning 
15 §  Ambulerande försäljning får inte ske på allmän plats. 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
 
För ambulerande försäljning på andra platser än de platser som kommunen upplåtit 
för allmän torghandel, krävs polismyndighetens tillstånd. 
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Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i an-
språk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kapitlet 1 § ordningslagen. 
 
(Se vidare Torghandelsstadgan.) 

 
Camping/Ställplats för husbil 
16 §  Camping är endast tillåten på Ekuddens camping. 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
 

Ställplats kan anvisas av kommunen. I övrigt gäller Trafikförordningens bestämmel-
ser. 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
 
På campingplats och ställplatser för husbilar gäller allmänna ordningsbestämmelser. 

Ny lydelse: 
Tas bort 

 
Paragrafen tas således bort i sin helhet 
 

Badförbud 
17 §  Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar och dess-

utom är bad förbjudet i öppet vatten inom följande områden: Arbogaån från Runna-
bäcken till västra stranden av Ekudden. 

 
Fiske 
18 §  Fiske får inte äga rum från offentlig plats så att trafik med bilar, cyklar eller fotgäng-

are hindras eller båttrafik och badande störs.  
 

Fiske med kastspö eller flugspö får inte ske: 
• från broar över Arbogaån  
• båtbryggor vid gästhamnen, Kungsörs varv, Kungsörs Segelsällskap (KSS) och 

Kungsörs Motorbåtsklubb (KSMK) bryggor 
• badbryggor vid Skillingeudds badplats, Bottens badplats och Ekuddens badplats 

 
Hundar 
19 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 

som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 
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§§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- eller signalhund för hörselskadade eller för polishund i tjänst. 

 
20 §  Hundar får inte medföras eller vistas på Skillingeudds badplats, Bottens badplats och 

badet vid Ekuddens camping under perioden 1 juni – 31 augusti. Avgränsningen av 
badplatsområdena framgår av dessa kartor: 

 
• Skillingeudds badplats 

 

 
 

• Bottens badplats 
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• Ekuddens badplats 
 

 
 
 

Hundar ska hållas kopplade inom offentlig plats. Tikar ska under löptid hållas kopp-
lade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 
 

Ny lydelse: 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmän idrottsplats eller lekplats. Det är 
dock tillåtet att med kopplad hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar så-
dant område. 
 
Ny lydelse: 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Det är dock tillåtet att med kopplad 
hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar sådant område. 
 
 

21 §  Inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 Ny lydelse: 
 På offentliga platser ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
Hundar och katter 
22 §  Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägen-

het. 
Ny lydelse: 
Tas bort 
 
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad 
identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med 
mikrochips e.d.). 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
23 §  Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden med de-

taljplan utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
24 §  Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor: 

• närmare än 300 meter från vårdinrättning med boende  
• när det är eldningsförbud 

 
Ny lydelse: 

Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor: 
• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna  Syrenen, Ågården, Häggen/Kinnekulle,  

Borgen, Kungsringen , Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels och 
Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral 

• när det är eldningsförbud 
 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
25 §  Skjutning med eldvapen är otillåten på alla offentliga platser samt på platser som en-

ligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats. 
 

Skyddsjakt är tillåtet enligt gällande bestämmelser i Jaktlagen. 
 
Skjutning med eldvapen är endast tillåtet på den befintliga skjutbanan vid Sandskogs-
backen. 
 
Ny lydelse: 
 

Skjutning med eldvapen med mera 
25 §  Skjutning med eldvapen med mera är otillåten på alla offentliga platser samt på 

platser som enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats. 
 

 
26 §  Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats samt 

på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats. 
 
Motionsspår 
27 §  Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får inte ske i kommunala mo-

tionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för skidåk-
ning. 

 
Ny lydelse: 

Paragrafen tas bort i sin helhet 
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Rökning 
§ 28  Det är förbjudet att röka: 

• på skolområde 
• i anslutning till entréer till offentliga inrättningar 

 
Ny lydelse: 

Paragrafen tas bort i sin helhet 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
29 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 

plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15 och 17 §§, 
19-27 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordnings-
lagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
Ny lydelse: 
 

30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 13 (nytt nr) §, 15 (nytt nr) och 17 (nytt nr) §§, 19(nytt nr)-XX §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 
_______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2018. 
 
Ny lydelse: 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019. 
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Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Plan för mottagning och arbete med 
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – 
Integrationsplan (KS 2018/164) 

Förvaltningen färdigställde ett förslag till integrationsplan i mars 
2018. Den beskriver 
- vad som sker idag och av vem 
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas 

till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske 
    

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering med 
bland annat mål och syfte   

  Planen är nu omarbetad och det nya förslaget ligger för beslut. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 
• Förslag till Plan för mottagning och arbete med nyanlända i 

Kungsörs kommun 2018-2020  
• Bilaga 1. Arbetsmarknadsplan 
• Bilaga 2. Fördjupad samverkan – en strategi- KS 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 
• Protokollsutdrag KS 2019-01-28 § 4 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar Plan för mottagning och arbete med 

nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan. 
Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån 
planen i oktober 2019 

 
 Planen redovisas som KS-handling nr x/2019. 
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1. Vision, mål och syfte 
Arbetet kring integration är hela kommunens ansvar och ska kännetecknas av en helhetssyn 
samt genom god samverkan mellan olika aktörer. Tillsammans skapar vi nätverk och 
kontakter med näringsliv, föreningsliv och allmänheten. Allt med syftet att underlätta för 
nyanlända att komma in i samhället och arbetslivet samt bana väg för individens aktiva 
deltagande i den demokratiska processen. I detta arbete har flera aktörer i kommunen en 
viktig roll. Syftet med planen är att synliggöra och visa riktningen på det gemensamma 
ansvaret i Kungsörs kommun samt att lyfta fram vilka mål och överenskommelser som finns i 
arbetet med nyanlända.  Allt med målet att skapa ett integrerat samhälle.  

Ett annat syfte är att tydliggöra de ansvarsområden som kommunen har under den första 
etableringsperioden samt vart man kan vända sig till om man har frågor eller i samarbetssyfte.  
För att åstadkomma en verklig och långsiktig integration behöver varje person komma vidare 
i studier och/eller arbete.  

Vi börjar med att beskriva kommunens övergripande mål, ansvar, uppgifter och insatser under 
den första etableringsperioden.  Därefter kopplar vi på övriga planer och överenskommelser 
som tillsammans med de övergripande ansvarsömrådena klargör det gemensamma ansvaret 
som kommunen tar. Planen avslutas med en begreppsförklaring. 

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation och lägger därför även grunden för 
integrationsarbetet. 

Kungsörs kommuns Vision 2025 

"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  

Till Visionen hör tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet: 

Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett 
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer 
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 
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Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller 
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i 
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers 
kvaliteter.  

Övergripande mål för integrationsarbetet  
Kungsörs kommun ska liksom nationell nivå verka för lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Olikhet och mångfald ses som en 
tillgång och alla ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. Samtliga 
aktörer i kommunen ska aktivt verka för att: 

• Ta tillvara individens initiativ och kompetens. Utbildning och kompetens ska tas 
tillvara, såväl tidigare yrkeserfarenheter som andra erfarenheter i målet mot egen 
försörjning och sysselsättning 

• Alla som kan arbeta ska arbeta 
• Individuellt och med ett gott bemötande stödja nyanlända att komma in i samhället, 

det sker genom god samverkan och tydliga rutiner och riktlinjer 
• Erbjuda alla som inte har svenska som modersmål utbildning i det svenska språket 
• Undervisningen skall anpassas efter vars och ens förutsättningar och individuella 

behov genom en individuell studieplan 
• Höjd måluppfyllelse och likvärdighet i skolan 
• Minska segregation genom att skapa mötesplatser där både människor med svenskt 

ursprung och med annat ursprung ges möjlighet att mötas 

Detaljerade mål för olika aktiviteter finns bland annat i arbetsmarknadsplanen, 
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, barn – och utbildningsförvaltningens 
åtgärdsplan för arbetet med nyanlända i skolan samt näringslivsstrategin. Under våren 2019 
arbetar barn – och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och kommunstyrelsen även 
med att ta fram en utökad och intensifierad samverkan där en plan för att nå målet med att få 
ner arbetslösheten i kommunen till 7,3 % år 2020 står i fokus. De kommunala målen 
harmoniserar med dessa överenskommelser, planer och aktiviteter.   

Bakgrund och nuläge 
Kungsörs kommun hade under åren  2011 -  2015 en överenskommelse med Migrationsverket 
och Länsstyrelsen om mottagning av nyanlända. Överenskommelsen  gick ut på att Kungsör 
årligen skulle ta emot 20 nyanlända genom anvisning från Arbetsförmedlingen.  

Kommunens skyldighet att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd tydliggjordes 
genom en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner efter 
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anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning beroende på arbetsmarknad, 
befolkning, tidigare mottagande och andel asylsökande i kommunen. Migrationsverket 
anvisar personer till kommunen utifrån det kommuntal som regeringen har beslutat om. 
Utifrån dessa kriterier fick Kungsör inga bosättningsanvisningar under 2016 – 2019. För att 
kunna planera mottagandet får kommunen i förväg besked om kommuntalet för kommande år. 
Under 2017 sökte 25 666 människor asyl i Sverige, 1336 av dessa var ensamkommande barn. 
Jämfört med 2015 så var det en minskning med 96 % och en minskning med 11 % jämfört 
med föregående år. 

Undr sina första två år i Sverige deltar de flesta nyanlända i olika etableringsinsatser. 
Huvudansvaret för dessa insatser ligger hos Arbetsförmedlingen och koordinationen sker i 
samverkan med integrationsenheten. Tyngdpunkten ligger på att lära sig det svenska språket 
och vuxenutbildningen har här en viktig roll. Vuxenutbildningens roll förstärktes i januari 
2018 då utbildningsplikten infördes. Utbildningen i svenska kan även kombineras med andra 
insatser, till exempel samhällsorientering och arbetsförberedande insatser som till exempel 
praktik av olika slag.  

2. Kommunens ansvar och uppgifter 
Under 2015 tog Kungsör emot 107 nyanlända (20 anvisn, 8 EKB, 79 EBO/anknytn) + 28 från 
annan kommun. Kungsör har haft en stor andel egenbosatta nyanlända under 2016, 2017och 
2018. Under 2016 valde 158 nyanlända att egenbosätta sig i Kungsör och 55 sekundärbosatta 
(flyttat hit från annan kommun) och 2017 var siffran för EBO 100 och sekundärbosatta 110. 
Under 2018 fram till september hade 43 EBO samt  50-60 från annan kommun flyttat till 
Kungsör.  
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 Kommunens ansvar och arbete för de nyanlända sker bland annat genom:  

• mottagande och bostadsförsörjning vid anvisning 
• att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning  
• undervisning i svenska för invandrare och annan vuxenutbildning  
• samhälls – och hälsoorientering  
• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar  
• hantera ersättning inom glappet 
• insatser inom det sociala området  
• att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del  
• försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av 

nedsatt prestationsförmåga  

3. Integrationsenheten 
Huvudansvaret för mottagande av vuxna nyanlända ligger organisatoriskt under Barn- och 
utbildningsnämnden. Det praktiska arbetet sker inom ramen för integrationsenheten och 
verkställs bland annat på följande sätt: 

• Samverkan med KFAB för att säkerställa att det finns tillgängliga bostäder. 
Mottagandet ska ske senast inom två månader från beslut om anvisning. 

• Integrationsenheten hanterar ekonomisk ersättning i ”glappet”, som uppstår när den 
nyanlände skrivs ut från Migrationsverket och väntar på att etableringsersättning och 
andra sociala förmåner ska börja betalas ut. Detta kan också förkomma i 
familjeanknytningsärenden där ledtiderna ibland är långa. Behovet bedöms utifrån den 
enskildes situation och kan variera i omfattning beroende på andra myndigheters 
handläggningstid.  

•  Handläggaren hjälper vid behov till med praktiska ärenden vid bosättning och 
familjeanknytning samt kontakter med olika myndigheter som Skatteverket, 
Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården etc. 

• Förmedlar kontakt med skola/barnomsorg. 
• Samordnar samhällsorienteringen lokalt och samverkar på länsnivå. 
• Samverkar med andra kommunala aktörer inom integrationsområdet. Se 

arbetsmarknadsplanen för Kungsörs kommun (bilaga 1). 
• Samverkar med andra kommuner inom integrationsområdet, till exempel inom 

området samhällsorientering och projektet SOH +. 
• Ansvarar för hantering/ansökan av hemutrustningslån från CSN. 
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• Informerar om och hanterar ansökningar till svenska för invandrare. Här fungerar även 
integrationshandläggaren som en länk mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen 
och den sökande.  

• Integrationsenheten verkar för att hitta andra aktiviteter som främjar integrationen i 
kommunen, till exempel föräldracafé som bedrivits under våren 2018. 

• Samverka med Arbetsförmedlingen (Af) genom att bedriva utbildning i linje med den 
utbildningsplikt (för nyanlända med kort utbildningsbakgrund) som infördes 1 jan 
2018.  

• Samverka med övriga kommuner i KAK genom det gemensamma yrkesrådet som 
syftar till att matcha utbildningar med de utbildningsbehov som finns för att möta 
arbetsmarknadens behov. Se KAK´s gemensamma näringslivsstrategi (bilaga 2). 

• Samverka med Af och Arbetsmarknad och försörjning (AoF) genom de 
överenskommelser som det beslutats om i ett gemensamt samverkansavtal (bilaga 3).  

4. Utbildning, förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildningen 
Under de närmaste två åren samverkar Kungsörs kommun med Skolverket för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. Målet med utvecklingsprojektet är att på 
kort och lång sikt höja måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och bidra till en ökad likvärdighet 
inom kommunen. Insatserna innefattar förskolan, grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen (bilaga 4).  

Allmän förskola erbjuds inom en månad till alla nyanlända förskolebarn som fyller tre år 
under kalenderåret. Kommunplacerade barn erbjuds plats i kommunal barnomsorg enligt 
samma regler som gäller för alla barn boende i kommunen om föräldrarna arbetar eller 
studerar. Barnen erbjuds plats inom fyra månader. 

Asylsökande barn har rätt till skola på samma villkor som barn som är födda i Sverige. De 
omfattas dock inte av skolplikten. Skola ska erbjudas inom fyra veckor efter ankomsten till 
kommunen. På skolan görs en kartläggning av elevernas förutsättningar och kunskaper och 
därefter fattas ett beslut för varje elev om skolgång och klassplacering inom grundskolan. För 
de nyanlända elever som är i gymnasieålder och inte har en fullständig behörighet till 
gymnasieskolans nationella program erbjuds introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion vid Kungsörs gymnasium. 

Kommunen ansvarar för Svenska för invandrare (SFI) som är en del av den kommunala 
vuxenutbildningen och erbjuds till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.  Inom ramen 
för den kommunala vuxenutbildningen erbjuds även utbildning på grundläggande nivå samt 
gymnasiala kurser. SFI erbjuds till personer från 16 år och uppåt och som saknar kunskaper i 
det svenska språket. Vilken utbildningsform som blir aktuell avgörs i samtal med studie – och 
yrkesvägledare och grundar sig i tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.   
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5. KFAB 
KFAB:s uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både för nya sökanden 
och för de som redan bor hos KFAB. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla 
för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa. 
Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och KFAB:s 
uttalade uppfattning. 

Den sökande skapar en ansökan (konto) genom vår hemsida. De anger var de önskar bo och 
vilken storlek av lägenhet de söker. De kommer att bli erbjudna att se på de lägenheter som 
blir lediga utifrån de poäng de samlat ihop, det vill säga hur länge de stått i kö. Varje dag de 
står i kö ger en poäng.  
Till varje ledig lägenhet går det ut information till ett antal sökanden och den som har längst 
kötid får först möjlighet att avgöra om de vill hyra den aktuella bostaden. 

Tidigare (före 2016) har kontakter mellan KFAB och integrationsenheten tagits för att de som 
fått lägenhet hos KFAB eventuellt ska räknas av från de som kommunen har accepterat att ta 
emot på anvisning. De sökande får då inte redan bo i kommunen med eget kontrakt utan ska 
bo i Migrationsverkets boende. De ska ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT). 
KFAB prioriterar de som redan finns i kommunen och bor på Migrationsverkets olika 
boenden. De som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boenden i andra 
kommuner får informationen att vi inte kan hjälpa dem med boende. I KFAB:s ägardirektiv 
finns riktlinjer för hur anvisningar av nyanlända ska hanteras.  

6. Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Enheten för arbetsmarknad och försörjning  
Enheten består av två verksamheter där socialsekreterare utreder rätten till ekonomiskt bistånd 
och även är beställare av arbetsmarknadsåtgärder mot arbetsmarknadsverksamheten. Rätten 
till bistånd prövas enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om behov 
baserat på otillräckliga inkomster. Gällande flyktingar med permanent uppehållstillstånd så 
tillgodoses deras försörjning de första 24 månaderna av etableringsreformen. Detta innebär att 
man under denna period får sin ersättning av Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan. 
Prövningen görs av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (se vidare punkt 14-15). För 
övriga nyanlända gäller samma villkor för ekonomiskt bistånd som övriga invånare och under 
förutsättning att man har rätt till att vistas i landet. 

Till arbetsmarknadsverksamheten anvisas man antingen genom Arbetsförmedlingen, 
ekonomiskt bistånd eller från vuxenutbildningen. Syftet med anvisningen är att matcha den 
enskilde till en meningsfull arbetsmarknadsinsats, såsom praktik, arbetsprövning eller studier 
och med fokus på den kortaste vägen mot egen försörjning.  
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Enheten för Barn, unga, familj och vuxna 
Enhetens uppdrag är att ge service, stöd och skydd i sociala frågor till kommunens 
medborgare. När det finns oro för barn är det hit professionella och medborgare vänder sig för 
att göra en orosanmälan. Detta gäller för alla barn som vistas i kommunen. 

Det finns olika sätt att bli aktuell vid enheten. Man kan ansöka på egen hand alternativt att 
annan myndighet eller anhörig kan anmäla behov av stöd från socialtjänsten. Vilket behov av 
stöd utreds tillsammans med den enskilde. Handläggarna fattar beslut om behov av insats när 
utredningen är färdigt, så kallat biståndsbeslut. 

Enhetens medarbetare är uppdelade efter funktion. En handläggare ansvarar för mottagning av 
nya frågor, det finns sju barn och ungdomshandläggare där två handläggare är riktade mot 
ensamkommande flyktingbarn, två vuxenhandläggare, en familjehemshandläggare samt en 
familjerättshandläggare.  

Barn och ungdomshandläggare riktade mot Ensamkommande barn  har ansvar för att 
handlägga placering och uppföljning när Migrationsverket anvisar barn/ungdomar till 
kommunen. Flera barn/ungdomar kan få sitt boende och omsorgsbehov tillgodosett via 
kommunens egna Hem för vård och boende (HVB) eller Stödboende. Andra barn/ungdomar 
bedöms ha behov av att bo i en familj.  

Migrationsverket har från 1 juni 2017 ett nytt system för att anvisa ensamkommande barn till 
kommunerna. Med det systemet beräknas kommunerna ha en bättre möjlighet att ta emot och 
ordna boende och skolgång i kommunen.  Med den bakgrunden är förhoppningen att våra 
numera inarbetade rutiner för mottagandet fungerar och att istället samarbetet mellan enheten, 
kommunens HVB och skolan kan utvecklas . 

7. Hälso- och sjukvård 
Flyktingar och andra invandrare med uppehållstillstånd omfattas av den allmänna 
sjukförsäkringen. Det innebär att de har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård på samma 
villkor som andra kommuninvånare. 

8. Vård och omsorg 
Flyktingar och andra invandrare har enligt lag samma rätt som övriga kommuninvånare till 
insatser i form av vård och omsorg från kommunen. Kommunen har rätt till särskild ersättning 
för detta enligt § 17-19 i Förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande 
med mera. 

Till vård och omsorgs verksamheter äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och kommunal 
sjukvård behöver den enskilde ha ett beslut om bistånd. Detta utreds av biståndshandläggare. I 
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lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ( LMA) finns vissa bestämmelser om 
bistånd till asylsökande. Om en asylsökande med funktionsnedsättning som omfattas av LMA 
ansöker om bistånde för särskilda behov som inte täcks av LMA är kommunen skyldig att 
pröva den enskildes behov enligt socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg.  

Varken barn eller vuxna personer som söker asyl har rätt till insatser enligt LSS. De kan heller 
inte få förhandsbesked om rätten till insatser (16 § LSS).  De här bestämmelserna betyder inte 
att asylsökande barn och ungdomar behöver bli utan det stöd och den hjälp som de behöver 
till följd av sina funktionsnedsättningar. Bestämmelserna i socialtjänstlagen ger kommunerna 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § 
SoL). 

För asylsökande som fått uppehållstillstånd, men som inte är kommunplacerade, kan 
kommunen få ersättning från Migrationsverket. Det gäller kostnader för insatser enligt LSS 
samt kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som lämnas till någon 
som har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En 
förutsättning är att behovet av insatser fanns vid mottagandet.  

9. HVB – hem för ensamkommande barn och stödboende 
Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn samt boenden för dessa ligger under 
Socialnämnden. Enheten för ensamkommande barn omfattar två HVB hem för barn mellan 
14-18 år och två olika typer av stödboende: stödboende för ungdomar 17-18 år samt 
stödboende för unga vuxna i ålder 18-21 år. Sammanlagt har enheten omsorg för 33 barn och 
ungdomar. 

10. Näringslivsenheten 
Kommunen ska verka för att andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar etcetera 
tar tillvara den kompetens som många invandrare besitter samt att dessa också erbjudes 
utbildning eller praktikplats utifrån den organisation och förmåga vi gemensamt har. 
Näringslivsenheten ska genom sitt arbete med att skapa bra förutsättningar för företag att växa 
eller att etablera sig i Kungsör även vara en part i arbetet för en positiv integration av våra 
nyanlända i kontakterna med företrädare för Arbetsförmedling och närlingsliv i vår kommun. 
Näringslivsenheten bidrar också genom att intensifiera samarbetet med Kultur/fritid, 
Vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten. Näringslivsenheten samverkar med övriga 
kommuner i KAK genom en gemensam näringlivsstrategi (bilaga 4). 
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11. Kultur– och fritidsenheten 
Kultur- och fritidsenheten verkar för allas delaktighet i Kungsörs kultur- och fritidsliv. Det 
gör enheten bland annat genom att vara en länk mellan nyanlända och föreningslivet i 
Kungsörs kommun.  

Som styrdokument finns det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2014-2017. Det pekar 
ut öppenhet, delaktighet och samarbete som viktiga ledord, och betonar vikten av ett 
inkluderande kultur- och fritidsliv som tar tillvara på influenser, kompetenser, kreativitet och 
mångfald. 

I denna anda verkar kultur- och fritidsenheten för att lotsa individer och grupper rätt i 
föreningslivet och ge en bra service till dem som vill starta förening. Kultur- och fritid arbetar 
också för att bredda arrangemang och aktiviteter, och med olika projekt för att hjälpa 
föreningar att nå nya grupper. I dessa aktiviteter finns ett bra samarbete med bland annat 
SISU, Västmanlands idrottsförbund och SFI. 

12. Biblioteket  
Biblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda sin service till alla. 5 § Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 
på: 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Böcker på olika språk som biblioteket inte köper in själva kan biblioteket låna in från andra 
bibliotek – huvudsakligen från Internationella biblioteket i Stockholm och Västerås 
stadsbibliotek. 

Biblioteket tar mot SFI-grupper för biblioteks- och litteraturinformation. Biblioteket erbjuder 
också aktiviteter för olika åldrar som kan vara en del i språkträningen och/eller i 
integrationsarbetet. 

Biblioteket får ofta rollen som medborgarkontor och hjälper nyanlända med kopiering, 
scanning, utskrifter av olika blanketter och dokument. För de nyanlända är biblioteket också 
en fristad, en demokratisk mötesplats, där de kan få hjälp med allmänna frågor.  
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13. Frivilligorganisationer  
Det civila samhället har en viktig roll i integrationsarbetet. I Kungsör finns det många idella 
krafter som bidrar till att skapa nätverk mellan människor. 

Några exempel på dessa verksamheter är: 

• Språkträning för såväl asylsökande som nyanlända med uppehållstillstånd 
• ”Träffpunkt Kungsör”, en mötesplats för alla som vill knyta kontakter över gränserna 
• Språkcafé 

Utöver dessa återkommande aktiviteter finns det även andra föreningar och organisationer 
som verkar för att främja integrationen, såsom idrottsföreningar, församlingar , studieförbund 
mfl.  

14. Migrationsverkets ansvar och uppgifter 
Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på 
besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. 

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat 
under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige 
betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting. 

De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av 
vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och 
landsting. De beslutar även om antalet anvisningar som kommunerna ska ta emot under ett år. 

15.  Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 
Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har 
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av 
dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till 
dessa insatser. 

När en person fått uppehållstillstånd har hen ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. 
De berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd de kan erbjuda under dessa 24 
månader samt vad som förväntas av deltagaren. De gör också en kartläggning av tidigare 
erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan de utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta 
personen för att komma närmare arbetsmarknaden. 

Etableringsplan 
Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i 
samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska 
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normalt omfatta studier och praktik på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller 
funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 
50 eller 25 procent av heltid. 

Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel 
skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation. 

Boende 
I Migrationsverkets uppdrag ingår att de personer som har rätt till en etableringsplan ordnas 
en bostad. Det gäller för alla som tillhör hushållet. Man utgår då från det som kommit fram i 
etableringssamtalen och var förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd är bäst. Om 
personen tackar nej till erbjudandet och bor på ett anläggningsboende hos Migrationsverket, 
får hen lösa sitt boende på egen hand och lämna anläggningsboendet. Om personen bor 
inneboende hos vänner eller bekanta får hen ordna bostad på egen hand.  

Ekonomi 
Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Etableringsersättningen 
betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen 
deltar i aktiviteterna i planen. Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i 
veckan. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och 
Försäkringskassan som betalar ut den. 

18. Försäkringskassans ansvar och uppgifter 
 
Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsplan och Försäkringskassan verkställer 
utbetalningen av ersättningen och dess olika tillägg.  
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19. Bilagor 

a) Begreppsförklaring 

- Asylsökande 
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått 
sin ansökan om asyl slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.  

- Anläggningsboende (ABO) 
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i 
ett hyreshus. 

- LMA-kort och dagersättning 
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och 
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. En asylsökande har under utredningstiden i 
regel en dagersättning om cirka 20-70 kr/dag från Migrationsverket. 

- Eget boende (EBO) 
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos 
släkt eller vänner. 

- Ensamkommande barn 
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. Kommunens socialtjänst har skyldighet att utreda samt ta emot 
personen i ett så kallat hem för vård eller boende (HVB).  

- God man 
En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är 
kommunen som utser god man. 

- Anknytning 
Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Exempelvis en 
förälder som får uppehållstillstånd utifrån att hen har sitt barn boende i Sverige. Föräldern 
finns då på plats och kan överta föräldraskapet enligt föräldrabalken. Föräldern behöver dock 
inte nödvändigtvis få flyktingstatus. 

- Skyddsbehövande 
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s 
flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. 
Skyddsbehövande delas in i två grupper - alternativt skyddsbehövande och övriga 
skyddsbehövande. 
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- Kvotflykting  (flyktingskäl) 
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot 
som regeringen fastställt på läns- och kommunnivå. Resan hit organiseras och betalas av 
Migrationsverket. Skillnaden här jämfört med övriga flyktingar är att beslutet kommer genom  
FN/UN. Kommunen ansvarar även för praktiskt igångsättande som ordnande av bostad, inköp 
av möbler, anmälan till skola/barnomsorg och försörjning till dess att personen kan försörja 
sig själv. 

- Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo 
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 
Sverige. 

b) Rutiner inom olika skolformer 
Under revidering. 

 

c) Finansiering  
Kommuner kan få ersättning för bland annat:  

• personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten  
• personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande 
eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter 

• anhöriga som fått uppehållstillstånd med anknytning till ovanstående personer  
 

Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan.  
Andra ersättningar kan kommunen ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av 
informationen om de olika ersättningarna. 
 
 
Schablonersättning 

Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa nyanlända. 

Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från  
Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.  
Utöver schablonersättningen kan kommunen återsöka vissa kostnader. 
 
Ersättningar till individer enligt förordningen 
Nyanlända flyktingar och anhöriga som omfattas av etableringslagen (2010:197) och inte har  
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någon egen försörjning ska få ekonomiskt stöd kallat etableringsersättning från staten som 
utbetalas av försäkringskassan.  
 
Situationer där kommuner kan behöva stå för ekonomiskt bistånd 
Ibland kan situationer uppstå där hushåll i vilka nyanlända som omfattas av etableringslagen 
ingår har behov av ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  
Nedan finns exempel på sådana situationer och vilka möjligheter kommuner har till  
ersättning från staten enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa  
utlänningar:  
 
 Initialt ekonomiskt bistånd efter uppehållstillstånd till första utbetalning av  
etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ("glappet").  
Kommunen ersätts genom särskilda schabloner.  
 
Den nyanlände har etableringsersättning och tilläggsförmåner men väntar på  
bidrag från socialförsäkringen men är ändå inte självförsörjande.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände får reducerad etableringsersättning och eventuella  
tilläggsförmåner (75 %) för medverkan till upprättandet av etableringsplan.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände har prestationsförmåga under 25 procent av heltid på grund  
av sjukdom eller annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed inte  
rätt till etableringsplan och etableringsersättning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 1). 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på heltid då han/hon har  
prestationsförmåga på 25, 50 eller 75 procent på grund av sjukdom eller  
annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed reducerad  
etableringsersättning i motsvarande omfattning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 2). Kommunen har denna så länge individen har en etableringsplan. 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på grund av vård av barn  
eller annan sjukdom än ovanstående (otillräcklig föräldrapenning/ingen  
sjukpenning).  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10 §).  
 
 
 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr ? 
 
 

18 
 

Ungdom 18-21 år som saknar föräldrar i landet, går i gymnasieskola och inte  
är föremål för sådan vård i hemmet än deras eget som ges med stöd av SoL  
eller LVU.  
Kommunerna kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (20 §). 
 
Ersättning efter att etableringsplanen är slut 
Om individen inte är självförsörjande när etableringsplan och etableringsersättning upphör,  
och inte kan få sin försörjning tryggad på annat sätt, hänvisas personen till kommunens 
ekonomiska bistånd. Kommunen kan återsöka kostnader för personer som inte kan försörja 
sig på grund av sjukdom eller ett funktionshinder som de hade när de först togs emot i en 
kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande 
(19 § första stycket punkt 3). Kommunen kan återsöka dessa kostnader så länge individen inte 
är svensk medborgare. 
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Arbetsmarknadsplan 
Antagen av CLG 2018-01-09 
 
1 Inledning  
Det övergripande syftet med arbetsmarknadsplanen är att peka ut riktningen för de 
kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet. För att 
förverkliga kommunens vision - ”Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva 
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att 
mötas och växa” - förutsätts ett målmedvetet arbete och en aktiv samverkan.  
 
Arbetsmarknadsplanen lyfter fram betydelsen av att på alla plan arbeta för att: 
 Så många som möjligt av kommunens invånare ska vara anställningsbara 
 Långsiktigt skapa ett arbetssätt som ökar möjligheterna och motiverar individen 

till kompetensutveckling, utbildning och entreprenörskap 
 Minska antalet arbetslösa 
 Främja tillväxten av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen 
 Sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd.  

 
 

2 Övergripande mål 
Kommunfullmäktige har för perioden 2017-2018 definierat ett övergripande mål som 
lyder ”Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med 
december 2016 som bas”. För att nå detta behövs ett intensifierat arbete för att få 
arbetslösa personer i praktik, åtgärdsanställning, rehabilitering, sysselsättning och 
arbetsprövning.  
 
I arbetet med att genomföra planen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget, näringslivet och civilsamhället viktiga samarbetsparter. 
 

3 Strategisk inriktning 
Kommunens verksamheter ska på bästa sätt samverka och arbeta för att bidra till att 
fler personer når egen försörjning. Ett effektivt arbetsmarknadsarbete kräver en 
organisation som tydligt arbetar med att etablera personer på arbetsmarknaden eller i 
en annan insats som leder närmare egen försörjning.  
 
Med planen som utgångspunkt ska kommunen teckna samarbetsavtal med de 
myndigheter och organisationer som kan bidra till att målen uppnås. Vidare ska 
kommunens verksamheter försöka tillgodose behovet av platser för praktik, 
åtgärdsanställning, rehabilitering, sysselsättning och arbetsprövning där så är 
lämpligt.  
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Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Detta 
innebär också att kommunen ställer högre krav på att den enskilde tar eget ansvar för 
att nå en försörjning. För dem som inte når fram till de krav som ställs på den öppna 
arbetsmarknaden ska det erbjudas arbetsträning eller daglig verksamhet.  
 
Kungsör har på kort tid tagit emot utrikesfödda personer med varierande kompetens 
som vi så snabbt som möjligt behöver ta tillvara på. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv 
handlar integration om att verka för en arbetsmarknad som är öppen för alla och som 
tar tillvara på alla människors resurser, kompetens och utvecklingsmöjligheter.  
 
Kommunen ska erbjuda möjligheter till utbildning och praktik. Det bör kunna 
genomföras i samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet av den 
kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen i syfte att stärka 
individens ställning på arbetsmarknaden men också som ett stöd till näringslivet. 
 

4 Målgrupper 
Arbetsmarknadsplanen har framför allt fem målgrupper: 
 ungdomar 16-20 år med särskilt fokus på dem utan fullgjort gymnasium/betyg 
 ungdomar 20-24 år som varken studerar eller arbetar  
 långvariga biståndstagare 
 personer med funktionsnedsättning och/eller med behov av rehabiliterande 

åtgärder för att kunna återgå till arbete 
 utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden 

 

5 Mätbara mål 
Arbetslöshet 
1. Antalet arbetssökande ska till utgången av 2018 sänkas från 11,6 procent 

(december 2016) till högst 7,6 procent. 
2. Antalet arbetssökande ungdomar 18-24 år ska till utgången av 2018 sänkas från 

19,7 procent (februari 2017) till högst 10 procent. 
3. Antalet arbetssökande utrikesfödda ska till utgången av 2018 sänkas från 46,3 

procent (februari 2017) till högst 23 procent. 
                 
Ekonomi 
4. Kostnaden för det ekonomiska biståndet ska vid utgången av 2018 ha minskat 

från dagens årsbudget på 6 miljoner kronor till högst 5 miljoner kronor. 
 
 

6 Ansvar och uppföljning 
CLG ansvarar för planen och dess uppföljning. Det är alla aktörers ansvar att arbeta 
för att nå intentioner och mål i arbetsmarknadsplanen. 
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För att lyckas med genomförandet av planen krävs att den görs känd och 
implementeras inom hela den kommunala verksamheten. Planen följs upp i 
kommunens ordinarie redovisning per tertial.  
 

7 Förväntade resultat 
 Vi kommer att, vid sidan om ordinarie rekryteringsarbete, bättre kunna möta upp 

framtida rekryteringsbehov genom att hitta potentiell arbetskraft, erbjuda 
kompetensutveckling och visstidsanställning. 

 
 Vi kommer inte bara förhindra ett ökat försörjningsstöd utan även bidra till att 

dessa kostnader på sikt sänks. 
 
 Vi kommer att främja det lokala näringslivet genom att inrikta 

vuxenutbildningen mot det som efterfrågas. 
 
 Vi kommer att öka skatteintäkterna genom att fler bidrar till samhällsbygget och 

därmed öka individers livskvalité och känsla av sammanhang. 
 



 

Fördjupad samverkan -  

Västra Mälardalens näringslivsstrategi 
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Västra Mälardalens näringslivs- och besöksnäringsenheter har tillsammans med regionens 

näringsliv tagit fram en näringslivsstrategi, som är gemensam för de tre kommunerna. 

 

1. Nuläge 
Västra Mälardalen är en del av Sveriges mest expansiva område – Stockholm-Mälardalen. 

Genom sjöarna Hjälmaren och Mälaren och dess tillflöden har regionen sedan medeltiden 

varit en plats för handel och annan näringsverksamhet. Även idag spelar det geografiska 

läget en stor roll för näringslivet med ett stort utbud av olika logistiska alternativ för 

transporter och utmärkta förutsättningar för pendling mellan orterna. I Västra Mälardalen 

ligger en av Sveriges innersta kommersiella hamnar som ger ett kostnadseffektivt och 

miljövänligt transportalternativ för regionens företag och här genomförs ett av de största 

svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg, 

vilket innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från 

Västerås och Köpings hamnar. Genom Västra Mälardalen går två järnvägslinjer – Mälarbanan 

(norr om Mälaren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren) och två Europavägar – E18 och 

E20 som ger goda förutsättningar för såväl godstrafik som arbetspendling. Närliggande större 

städer växer. Eskilstuna (103 000), Örebro (146 000), Västerås (150 000) har alla etableringar 

som sträcker sig över till Västra Mälardalen. När de större städerna växer är det tydligt att 

efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och lokaler ökar även här. Västra Mälardalen är 

tre kommuner som tillsammans har närmare 50 000 invånare och ca 4 000 företag. 

 
 

2. Utmaningar – Attraktivitet och kompetens 

Attraktivitet 

Samhällsplanering har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer även 

för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska 

planeringen, tillgången till attraktiva boendemiljöer, fungerande kommunikationer och 

offentlig service samt ett rikt föreningsliv påverkar företagens konkurrenskraft. Det påverkar 

även medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. En attraktiv stad/kommun är till gagn 

för invånare och besökare och företagare. Idag marknadsför varje kommun enskilt 

tillgängliga tomter/industrimark, lokaler och byggplaner. Detta skulle kunna ske mycket 

bättre genom samverkan i tre kommuner eftersom det sammantagna utbudet blir så mycket 

större än var för sig.  

 

 

Kompetens 

Det lokala näringslivet, har stort behov av att hitta rätt kompetens. Västra Mälardalen har två 

gymnasieskolor. Vasagymnasiet i Arboga och Ullvigymnasiet i Köping. Båda skolorna är 

anslutna till Teknikcollege. I Västra Mälardalen finns ett Yrkesråd, som fokuserar på 

kompetensförsörjningen i regionen. Köping, Arboga och Kungsör har som region gått in i 
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Handelskammarens projekt YH Mälardalen, för att utveckla fler anpassade 

yrkeshögskoleutbildningar. I Arboga finns redan ett nav för YH utbildningar med 4 

utbildningar som är pågående. Vi har ett flexibelt system för kompetensförsörjningen i Västra 

Mälardalen. 

 

 

3. Gemensam målbild/vision 
Västra Mälardalen ska bli ännu attraktivare att bo och verka i. Kommunernas stadskärnor 

utvecklas och talanger lockas hit. De utbildningar som finns överensstämmer med 

arbetslivets efterfrågan och samarbetet med Mälardalens högskola är starkt, men även med 

andra högskolor och universitet. Köping, Arboga, och Kungsör är mindre städer som rymmer 

en dynamik som annars bara finns i storstäder.  I Västra Mälardalen finns mycket stor 

potential - den stora världen är synlig här. Den syns i fartygen som ligger inne i hamnen, i 

tågen med sina täta avgångar, och i trafiken på de stora europavägarna. Oavsett om du 

uppehåller dig i Kungsör, Arboga eller Köping, är du i en del av Västra Mälardalen. 

 
 

4. Strategi 
Tillsammans i Västra Mälardalen, och tillsammans med andra. Hela näringslivet och tre 

kommuner i samverkan. Redan idag samarbetar Västra Mälardalen med en rad aktörer som 

till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Stockholm Business 

Alliance, Region Västmanland, ALMI och Handelskammaren Mälardalen. I den Fördjupade 

samverkan är det förtydligat vilka aktörer som är inblandade i olika frågor. Det finns bred 

kompetens inom kommunerna och företagsnätverken vilken kommer till nytta i den 

fördjupade samverkan. 

 
 

5. Aktivitetsplan 2018 

 
Startade och budgeterade aktiviteter: 487 000:- 

 Digitalisering - Naturkartan  

 Digitalisering - Gemensam evenemangskalender   

 Turistinformation - Turist i Västra Mälardalen 

 Nyföretagarrådgivning  

 Nyanlänt företagande  

 YHM – Handelskammarens kompetensförsörjningsprojekt 

 NKI Service bemötande 
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6. Prioriterade aktiviteter: 
 

 Attityder/Service/Bemötande/Förhållningssätt  

 

2018 

Uppstart SKLs koncept Förenkla helt enkelt i tre kommuner 

Utbildning gällande bemötande/service (intern/extern kommunikation) 

 

Uppstart Pilotprojekt med Svenskt näringsliv – Samarbeten för ett förbättrat företagsklimat i 

Västra Mälardalen (samarbete på länsnivå med Region Västmanland) 

  

2019 

 

E-tjänster för att underlätta för företagare 

 

 

 Kompetensförsörjning samordningsprojekt 

2018 

Yrkesrådet – Blir vårt gemensamma forum. Där alla aktörer behöver prioritera deltagande. 

Representation från alla tre kommunerna. Öka nyttan med Yrkesrådet och ta en mer aktiv roll 

genom teamet ovan. Uppgiften är att: 

– Inventera dagsaktuellt kompetensbehov 

– Samordna utbildningsinsatser som matchar behovet. Vem gör vad? 

YH Mälardalen – stärka delaktigheten från Västra Mälardalens näringsliv i Handelskammarens 

Kompetensnätverk. 

Starta ett samarbete i form av ett VM-team med representation från alla tre kommunerna. 

Teamet har kontakt med befintliga aktörer som arbetar med kompetensförsörjning.   

 

 Mötesplatser och arenor för möten mellan näringsliv och kommun 

2018 

Samarbeta med befintliga aktörer som arbetar med mötesplatser för att utveckla mötesplatser 

mellan näringsliv, kommun.  

Nyttja våra befintliga nätverksarenor i respektive kommun och hitta känslan av att vara en del av 

Västra Mälardalen. Skapa ett mindset där vi tänker tre kommuner och näringslivet tillsammans. 

Vara öppen med att dela med sig och bjuda in 

Gemensamma punkter på Morgonsoffan, Berätta om varandra, Morgonsoffa i VIS, Gemensamt 

turistforum. 



5 
 

 

 Etablering  

2018 

Skapa ett gemensamt etableringspaket – sammanställa ett gemensamt erbjudande från Västra 

Mälardalen till nya företag 

Gemensam presentation av utbudet av mark och lokaler (Objektvision) – i samarbete med andra 

förvaltningar, och företag (privata uthyrare) 

Fördjupat samarbete med befintliga aktörer som arbetar med etablering, tex med SBA, Business 

Sweden 

Använda Verksamt.se som plattform 

 

 Kompetenshöjning/affärsutveckling/Nyföretagande 

2018 

Digitalisering som en röd tråd genom alla projekt: Först ut är projekt för att utveckla handel och 

besöksnäring. 

Digitalisering av turistinformation, ”uppleva och göra”. 

Hitta samarbeten med regionens aktörer. Tex Almi och Handelskammarens resurser och öppna 

en plats för dessa i VM, och driva samordningsprojekt inom angelägna områden. På sikt starta 

Nyföretagarcentrum i Västra Mälardalen. Inledningsvis sjösätta ”Nyföretagarcafé Västra 

Mälardalen”. 

 

 Attraktivitet 

Driva ett gemensamt ”Stadskärneprojekt” för alla tre kommunerna för att utveckla en mer 

attraktiv och levande stad.  Förbättra den fysiska miljön/gestaltning och innehåll/upplevelser. 

Projektet kommer drivas genom samarbete över förvaltningsgränser i alla tre kommunerna.  
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7. Metoder arbetssätt 

 
 Information/Kommunikation 

 

Storytelling som ett redskap för att förmedla det unika i Västra Mälardalen. Gemensamt 

publicera ”Goda Nyheter” på resp Webb. Gemensamt nyhetsbrev. Varje projekt har en egen 

kommunikationsplan. Gemensamt lyfta fram Västra Mälardalsambassadörer & månadens 

förebild.   

 

Vi utgår från det lokala och unika i Köping Arboga Kungsör under gemensam flagg– ”en del av 

Västra Mälardalen”.   

 

Förslag att rekrytera en gemensam kommunikatör? Personen skulle vara anställd i VIS AB och 

utveckla samarbetet med befintliga kommunikatörer på kommuner och företag. 

 

 Samarbeten och Partners   

Identifiera vilka samarbeten som klokast används för att nå framgång, såväl regionala (ex Region 

Västmanland) som nationella (ex SBA). Uppträd som ”ett samlat VM” och växla upp resurser med 

hjälp av dessa. 

 

 Arbetssätt - Utveckla metoder processer 

Ex: Göra -kommunicera 

 

8. Leda och Styra 

 
Hela utgångspunkten i samarbetet är att gå från planer till att fokusera på genomförandet 

och att kommunicera konkreta resultat. 

 

Arbetssättet för att styra och leda sker på följande sätt: 
 Förankra målbild och strategi i Styrgrupp utifrån vägledande principerna 

 Föreslå projekt, aktiviteter, finansiering för projektgrupp som gör förslag till prioritering.  

 Genomföra projekt och aktiviteter 

 Följa upp tidplan, mäta resultat och rapportera till styrgrupp 

 Kommunicera resultatet gemensamt, brett och tydligt. 
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På så sätt får vi en helhetssyn och ett gemensamt sätt att leda och styra och skapar 

delaktighet och stolthet över resultat. Projekten kan drivas i ren samverkan med fördelning 

av externa kostnader och tid. Vi bör dock hela tiden överväga om den ekonomiska 

föreningen eller bolaget (ViS) är lämpligare att använda för att driva det enskilda projektet. I 

de fall då det är lämpligt kommer projekt eller aktiviteter kunna drivas och genomföras av 

två kommuner i samarbete. 

 

 

 

 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-16 KS 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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 

Tjänsteutlåtande för Kungsörs Integrationsplan 
Integrationsplanen är kraftigt försenad av olika skäl men nu äntligen finns ett 
förslag att ta ställning till. 
Från kommunstyrelsens förvaltning anser vi att det är en bra plan som både 
beskriver vad som sker idag och av vem så att alla kan se det omfattande arbete 
och något komplicerade arbete som sker i integrationsfrågan. Till det så finns en 
rad aktiviteter och utvecklingsområden som även de kopplas även till vem som 
ansvarar för dessa och när de ska ske. 
Det finns mycket bra saker som görs och som kommer att göras i Kungsörs 
kommun utifrån denna plan och det känns bra, om än sent, att lämna över en bra 
Integrationsplan för beslut. 
Ett stort jobb har lagts ner från en rad tjänstemän för att denna plan skulle komma 
till stånd då frågan berör en rad områden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta anta föreslagen Integrationsplan 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh             Kristin Fernerud 
Kommunchef  Skolchef               Enhetschef integration
  
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-28  5   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 4 
Plan för mottagning och arbete med 
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – 
Integrationsplan (KS 2018/164) 

Förvaltningen färdigställde ett förslag till integrationsplan i mars 
2018. Den beskriver 
- vad som sker idag och av vem 
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas 

till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske 
    

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering med 
bland annat mål och syfte   

  Planen är nu omarbetad och det nya förslaget ligger för beslut. 

KS överläggning Madelene Fager begär ett tilläggyrkande till beslutet: 

Nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner och 
återkomma med en redovisning hösten 2019.  
Petter Westlund yrkar bifall till Madelene Fagers förslag.  

Mikael Peterson frågar om kommunstyrelsen är beredd att gå till 
beslut med tillägget 

Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån 
planen i oktober 2019 
Och finner att så är fallet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 
• Förslag till Plan för mottagning och arbete med nyanlända i 

Kungsörs kommun 2018-2020  
• Bilaga 1. Arbetsmarknadsplan 
• Bilaga 2. Fördjupad samverkan – en strategi- KS 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 

 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Plan för mottagning och arbete med 

nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan 
 
 Tillägg: 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-28  6   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån 

planen i oktober 2019 
 
 Planen redovisas som KS-handling nr x/2019. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Ekonomichef, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Borgensförbindelse Kommuninvest  (KS 
2018/363) 
 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en 
separat tecknad borgensförbindelse för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 11 april 1995 och har bekräftat den igen beslut av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att 
giltighetstiden för Kungsörs kommuns borgensåtagande kommer 
inom kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut 
måste kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen 
fortfarande gäller. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-07 
• Kommuninvests skrivelse till kommunen 2018-08-27 

 
KS Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar  

• Att Kungsörs kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 11 april 1995 
(”Borgensförbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Kungsörs kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
• Att Kungsörs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat 

av Kommuninvest den 15 december 2011, vari det inbördes 
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Ekonomichef, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
• Att Kungsörs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat 

av Kommuninvest den 15 december 2011, vari Kungsörs 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
• Att utse Kommundirektören och Ekonomichefen att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

 
 
 
 
  



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-07  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Bo Granudd, ekonomichef  
  
 
 
 

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 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening vars upplånings- och 
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en separat tecknad borgensförbindelse för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11 
april 1995 och har bekräftat den igen beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att giltighetstiden för Kungsörs kommuns 
borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut måste 
kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen fortfarande gäller och därefter underteckna en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal med 
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat (”Garantiavtalet”). För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet ska bekräftas 
i samband med borgensförbindelsen. På detta sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen. 
 
Kungsörs kommunfullmäktige föreslås med anledning av ovan beskrivna besluta  
 
Att Kungsörs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 april 1995 
(”Borgensförbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Kungsörs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 
 
Att Kungsörs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 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 

Att Kungsörs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december 
2011, vari Kungsörs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 
 
Att utse Kommundirektören och Ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör   Bo Granudd 
    Ekonomichef 











Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2018/518) 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med 
30 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska 
kunna stå som byggherre och ägare till renovering av gamla delen 
av äldreboendet Södergården (etapp 2) samt för uppförande av 
skollokaler och fritidsgård i Valskog. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs KommunTeknik 
AB Stig Tördahl 2018-12-27 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 6 
 
 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat 

borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 

 
  
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2018-12-27  
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare Kommunstyrelsen Kungsörs kommun 
Stig Tördahl, Verkställande direktör  
0227-600168  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

 

 
Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest 
Sverige AB 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med 30 000 000 kr 
från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande 
summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska kunna stå som 
byggherre och ägare till renovering av gamla delen av äldreboendet Södergården 
(etapp 2) samt för uppförande av skollokaler och fritidsgård i Valskog. 
 
Förslag till beslut:  
 
att för Kungsörs Kommunteknik AB bevilja utökat borgensansvar med 
30 000 000 kr för upplåning hos Kommuninvest Sverige AB 
 
 
Kungsörs KommunTeknik AB 
 
 
 
Stig Tördahl 
Verkställande direktör 
 
 
Bif. Styrelseprotokoll Kungsörs Kommunteknik AB 2018-11-28 § 37 



Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-28  9   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, Bo Granudd 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 6 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2018/518) 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med 
30 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska 
kunna stå som byggherre och ägare till renovering av gamla delen 
av äldreboendet Södergården (etapp 2) samt för uppförande av 
skollokaler och fritidsgård i Valskog. 
 

KS överläggning Stellan Lund yrkar: 
  Att kommunen själva lånar ut pengarna till KKTAB. 
   
  Rigmor Åkesson yrkade: 
  Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Votering begärs av Stellan Lund. 
Propositionsordning: 
Ordförande anger kommunstyrelsens förslag som huvudförslag.  
Röst på huvudförslaget anges med ”Ja” 
Röst på Stelland Lunds yrkande anges med ”Nej” 
 
Voteringens resultat: 

 
  Mikael Peterson (S)  Ja 
  Linda Söder Jonsson (S)  Ja 
  Elisabeth Kjellin (S)  Ja 
  Rigmor Åkesson (S)  Ja 
  Claes Wolinder (L)  Ja 
  Stellan Lund (M)  Nej 
  Niklas Magnusson (M)  Nej 
  Madelene Fager (C)  Ja 
  Petter Westlund (C)  Ja 
  Roland Jansson (SD)  Nej 
  Lars-Gunnar Andersson (SD) Nej 
 

Ordförande finner med rösterna 7 st Ja och 4 st Nej att beslut tas 
enligt huvudförslaget. 



Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-28  10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, Bo Granudd 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs KommunTeknik 
AB Stig Tördahl 2018-12-27 
 

 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat 
borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 

 
  
 



Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KVAB, Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2018/519) 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 
38 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest 
Sverige AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå 
som byggherre och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs 
Avloppsreningsverk samt för uppförande och nybyggnation av 
överföringsledningar för vatten och avloppsvatten till Valskog. 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs Vatten AB Stig 
Tördahl 2018-12-28 

• KS Protokollsutdrag 2019-01-28 
 

 
 
KS Beslutsförslag Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat 

borgensansvar med 38 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB. 

 
  



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2018-12-28  
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare  
Stig Tördahl, Verkställande direktör  
0227-600168  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 559048-6956 SE559048-695601 

 

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest 
Sverige AB 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 38 000 000 kr från 
kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå som byggherre 
och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs Avloppsreningsverk samt för 
uppförande och nybyggnation av överföringsledningar för vatten och 
avloppsvatten till Valskog. 
 
Förslag till beslut:  
 
att för Kungsörs Vatten AB bevilja utökat borgensansvar med 38 000 000 kr för 
upplåning hos Kommuninvest Sverige AB 
 
 
Kungsörs Vatten AB 
 
 
 
Stig Tördahl 
Verkställande direktör 
 
 
Bif. Styrelseprotokoll Kungsörs Vatten AB 2018-11-28 § 37 
 
 
   
 
 



Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-28  11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KVAB, Bo Granudd 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 7 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2018/519) 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 
38 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest 
Sverige AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå 
som byggherre och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs 
Avloppsreningsverk samt för uppförande och nybyggnation av 
överföringsledningar för vatten och avloppsvatten till Valskog. 
 

KS överläggning Stellan Lund yrkar på att kommunen själva lånar ut pengarna till 
KKTAB. 

   
  Rigmor Åkesson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs Vatten AB Stig 
Tördahl 2018-12-28 
 

 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat 
borgensansvar med 38 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 

 
  



Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, Bo Granudd, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Borttagning av borgensavgift med anledning 
av nya skatteregler  (KS 2019/21) 

 
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren 
för ränteavdrag i bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik 
AB (KKTAB) inte agerar på en konkurrensutsatt marknad finns 
inte egentliga skäl för en borgensavgift. 

 
Borgensavgiften ersätts med en sänkt ersättning för 
fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp. Den avgiften 
ska beräknas på motsvarande sätt och stå i proportion till hur 
stora lån KKTAB har och förvaltas av finansen. 

 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Claes-Urban 
Boström 2019-01-10 
 

 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tar bort borgensavgiften för KKTAB och 

ersätter den med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen 
med motsvarande belopp som årligen korrigeras i förhållande till 
de lån som KKTAB har.  

 
  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-10 KS 2019/ 
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 

Nya skatteregler 
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren för ränteavdrag i 
bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) inte agerar på en 
konkurrensutsatt marknad finns inte egentliga skäl för en borgensavgift. 
 
Förslaget är att vi ersätter borgensavgiften med en sänkt ersättning för 
fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp. Den avgiften ska beräknas på 
motsvarande sätt och stå i proportion till hur stora lån KKTAB har och förvaltas 
av finansen. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås ta bort borgensavgiften för KKTAB och ersätta den 
med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp som 
årligen korrigeras i förhållande till de lån som KKTAB har.  
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den nyvalda, KF, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse – ordförande i  kommun-
fullmäktiges presidium (KS 2018/411) 

Gunilla A Aurusell (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ordförande i kommunfullmäktiges presidium. 
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har 
tidigare föreslagit och kommunfullmäktige därefter beslutat 2018-
10-15 att ordförande och 2:e vice ordföranden hämtas ur 
Samverkan Kungsör samt 1:e vice ordförande ur Alliansen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunilla A Aurusells skrivelse, inkommen 2019-01-30 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Gunilla A Aurusell (S) från uppdraget som 
ordförande i kommunfullmäktige från och med den 11 februari 
2019 och 
 

- väljer XXX (X) till uppdraget som ordförande i kom-
munfullmäktige från och med den 11 februari 2019   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten, 
kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Marina Ribaric (S) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marina Ribarics skrivelse, inkommen 2018-12-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marina Ribaric (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 12 februari 2019 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Marina Ribaric (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marina Ribarics skrivelse 2018-12-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marina Ribaric (S) från uppdraget som ersättare i x 
från och med den 12 februari 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
den 12 februari 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, valnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
valnämnden (KS 2018/417) 

Christer Rydén (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
valnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Christer Rydéns skrivelse 2019-01-17 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Christer Rydén (M) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden från och med den 12 februari 2019 

- väljer Jacob Hedberg (M), Torsgatan 3A, 736 30 Kungsör, till 
ny ledamot i valnämnden från och med den 12 februari 2019 
och resterande mandatperiod.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, KFAB, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2014/355) 

Christer Rydén (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Christer Rydéns skrivelse 2019-01-17 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 
 

- entledigar Christer Rydén (M) från uppdraget som ersättare i 
KFAB från och med den 12 februari 2019 

- väljer Ewa Granudd (M), Storgatan 35, 736 32 Kungsör, till ny 
ersättare i KFAB från och med den 12 februari 2019 till 
nästkommande bolagsstämma. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Samordningsförbundet i 
Västra Mälardalen, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
inom rehabiliteringsområdet  
(KS 2018/432) 
Ulla Eriksson Bergh (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare 
i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Berghs skrivelse 2019-01-25 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Bergh (L) från uppdraget som 
ersättare i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen från 
och med den 12 februari 2019 

- väljer Yvonne Ericsson (M), Syrénvägen 3 B, 736 34 Kungsör 
som ersättare i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
från och med den 12 februari 2019 och resterande 
mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, matrikeln, Västmanlands kommuner, 
lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Val av ombud till Västmanlands Kommuner  
(KS 2018/447) 

 Ombud till förbundsmötet utses av medlemmarnas kommunfullmäktige. 
Kommunerna utser ett ombud per påbörjat 4000-tal invånare vid ingången 
av det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.  

 
 Val av ombud sker till ordinarie förbundsmöte året efter det att allmänna 

val till kommunfullmäktige ägt rum och gäller fram till det ordinarie 
förbundsmöte som sker närmast efter nästa allmänna val. För ombud utses 
ersättare. Förbundsmötet beslutar om den ordning i vilken ersättare skall 
kallas. 
 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige utser  
 
 Ordinarie ombud Ersättare 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Linda Söder Jonsson(S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

 
 för Kungsörs Kommun till Västmanlands kommuner för perioden 

2019-02-12 – 2022-12-31 
 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, x, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Justering av – ledamot/ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Centerpartiet har inkommit med förslag till ändring av 
ersättarordning  i barn- och utbildningsnämnden med anledning av 
önskemål om att personlig ersättare i första hand ska komma från 
samma parti. Förslaget till justering innebär ingen ändring av de 
befintliga ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, endast att 
två ordinarie ledamöter får nya respektive ersättare.  
 
Personliga ersättare föreslås därför justeras från 
 
Ordinarie    Ersättare 
Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  

 
Till 
 
Ordinarie    Ersättare 
Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

 Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lina Johansson skrivelse 2018-12-03 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastslår följande ersättare till ordinarie 
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden  
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, x, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Ordinarie    Ersättare 
 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

 Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

 
 

från och med den 12 februari 2019 och resterande mandatperiod. 
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