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§  

Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 

Länsstyrelsen har den 15 maj 2017 gjort ny sammanräkning för att 

utse ny ledamot respektive ersättare efter Margareta och Kurt 

Karlsson (M): 

- ny ledamot efter Margareta Karlsson (M) är Yvonne Ericsson 

och ny ersättare efter Yvonne Ericsson är Pontus Andersson 

Lindén från och med den 15 maj 2017 till och med den 14 

oktober 2018 

- ny ersättare efter Kurt Karlsson (M) är Aado Mets från och 

med den 15 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

 

Aado Mets är revisor i kommunen och kan därför inte sitta i kom-

munfullmäktige. Han har skickat in sin avsägelse. Kommunfull-

mäktiges ordförande skrev den 18 maj 2017 till länsstyrelsen och 

bad dem göra ny sammanräkning efter Aado.  

 

Länsstyrelsen har den 23 maj 2017 gjort ny sammanräkning. Ny 

ersättare efter Aado Mets (M) är Jacob Hedberg från och med den 

23 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.   

 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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§  
Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges 
uppdrag givna 1 november 2016 – 31 mars 
2017 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har en lägesrapport 
tagits fram för de uppdrag fullmäktige gett under perioden 1 no-
vember 2016 – 31 mars 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lägesbeskrivning kommunfullmäktiges uppdrag  
 
Förslag till beslut  Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger den till 

handlingarna. 



Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges uppdrag 
givna 1 november 2016 – 31 mars 2017 

Kommunstyrelsen 
Uppdrag Rapport 
KF 2017-03-13, § 37. Dnr KS 2016/466 
Utred förutsättningarna för att inrätta en 
fritidsbank i Kungör. 
 
Resultat av motion ”Inrätta fritidsbank” 

Arbete pågår 
 
 
 
 

KF 2017-03-13, § 38. Dnr KS 2016/412 
Ta fram förslag till kriterier, se på stipendiets 
storlek och lämplig ceremoni då det ska delas 
ut. 
 
Resultat av motion ”Inrättande av idrotts- 
och kulturstipendium” 

Arbete pågår 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

Uppdrag Rapport 
KF 2016-12-12, § 208. Dnr 2016/165 
Förbered för åtgärder/effektiviseringar som 
kan tas upp i respektive instans under mars 
2017 vid behov. Förslagen ska ge effekt 2017 
enligt följande: 
- Kommunstyrelsen 1 miljon kr 
- Socialnämnden 3 miljoner kr 
- Barn- och utbildningsnämnden 3 miljoner 

kr 

Beslut i KF 2017-05-08, § 81 
Ramarna för 2017 förändrade med: 
- kommunstyrelsen -885 000 kronor 
- socialnämnden -2 025 000 kronor 
- barn- och utbildningsnämnden  

-1 000 000 kronor 
Respektive styrelse/nämnd får i uppdrag att 
fatta eventuella beslut och verkställa detta så 
att full effekt nås under 2017. 

Kommunstyrelsen och Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Uppdrag Rapport 
KF 2016-12-12, § 211. Dnr KS 2016/375 
Ta fram en omställningsplan för hantering av 
de ekonomiska konsekvenserna av överfö-
ring av renhållningsansvaret från Västra 
Mälardalens kommunalförbund till Vafab 
Miljö kommunalförbund 

Uppbyggt eget kapital hanteras genom 
förbundsordningen. 
 
 

  



Västra Mälardalens kommunalförbund och VafabMiljö 
kommunalförbund 

Uppdrag Rapport 
KF 2016-12-12, § 211. Dnr KS 2016/375 
Överlämna beslutsunderlag för åtgärder och 
tidplan innan slutligt beslut fattas om över-
föring av renhållningsansvaret från Västra 
Mälardalens kommunalförbund till 
VafabMiljö kommunalförbund 

KF 2017-02-13, § 26 
KF har beslutat godkänna de föreslagna 
åtgärderna och tidplanen för verksamhets-
överlämning från Västra Mälardalens 
kommunalförbund till Vafab Miljö 
kommunalförbund när det gäller: 
- Kundservice, fakturering, information och 

administration av kommunens renhåll-
ningsabonnemang och renhållningstaxa. 

- Upprättande av renhållningstaxa, renhåll-
ningsordning och avfallsplan 

 

Detaljplanegruppen 
Uppdrag Rapport 
KF 2017-03-13, § 40. Dnr KS 2016/485 
Återkom med förslag till beslut gällande ny 
detaljplan för området. 
 
Resultat av motion ”Avstyckning och försälj-
ning av tomtmark” 

Arbete påbörjat. 
 
 
 
 
 

Lokalplaneringsgruppen 
Uppdrag Rapport 
KF 2016-12-12, § 200. Dnr KS 2016/336 
Ta med förslaget om köp av modul i grup-
pens fortsatta arbete och återkom till kom-
munstyrelsen om någon, några eller alla 
paviljonger ska köpas loss och hur de i så fall 
bäst kommer till nytta. 
 
Resultat av medborgarförslag ”Köp modul 
vid Ulvesund och nyttja som förlängning på 
omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrotts-
plats”  

Redovisat till kommunstyrelsens budget-
beredning. Ett förslag finns om att några 
moduler ska köpas loss, andra återlämnas. 
 
Björliden och ungdomsgården i Valskog 
diskuteras som två möjliga användnings-
områden. 

Kungsörs Vatten AB 
Uppdrag Rapport 
KF 2016-11-07, § 175. Dnr KS 2016/40 
Informera medborgarna om hur de kan få 
SMS vid vattenproblem. 
 
Resultat av medborgarförslag ”Skicka SMS 
vid vattenproblem” 

System under upphandling och installation. 
 
 
 
 
 

 



Kungsörs KommunTeknik AB 
Uppdrag Rapport 
KF 2016-12-12, § 202. Dnr KS 2016/302 
Utred frågan om belysning på gång- och 
cykelbana utmed Arbogavägen vidare och 
återkom till kommunstyrelsen för beslut när 
utredningen är klar. 
 
Resultat av motion ”Belysning på gång- och 
cykelbana utmed Arbogavägen” 

Trafikverket är inte intresserat av att med-
verka. 
 
Om detta ska genomföras måste vi stå för 
hela kostnaden (800 000 – 900 000 kr) 
själva.  
 
 

KF 2017-01-16, § 9. Dnr KS 2016/254 
Planera för och genomför upprustning av 
stenvalvsbron vid Dammen och området runt 
den. 
 
Resultat av medborgarförslag ”Stenvalvs-
bron vid Dammen” 

Uppdraget har fått vänta då man avvaktat 
Trafikverkets avetablering från platsen efter 
reparation av stora bron. 
 
Upplysning planeras, körbanan och räcken 
ska åtgärdas. Strandskydd utreds. Ekologens 
synpunkter ska inhämtas inför röjning. 

KF 2017-01-16, § 10. Dnr KS 2015/442 
Förläng gång- och cykelvägen på södra sidan 
av Kungsgatan fram till vägen mot Västra 
Ekeby, dock utan belysning. 
 
Resultat av motion ”Förläng gång- och 
cykelvägen på södra sidan av Kungsgatan 
fram till vägen mot Västra Ekeby” 

Markägaren vill inte sälja i nuläget. 
 
Arbetet fortsätter. 
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§  
Svar på motion – Inför årligt miljöbokslut  
(KS 2017/38) 
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar står bl.a. 

- Som medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner rapporteras 
årligen ett antal nyckeltal in. En större del av ekokommunerna 
använder dessa nyckeltal för att årligen beskriva och rapportera 
sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen som sitt 
miljöbokslut. 

- Internt i kommunen pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal 
för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på kom-
plettering med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommu-
nen som organisation. 

- Förvaltningen är positiv till förslaget om gröna nyckeltal. En 
förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga 
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut. 

- Miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie 
verksamheten i samtliga förvaltningar och inte en separat före-
teelse. Miljö bör därför ingå i ordinarie process för 
rapportering. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 28 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 94 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om separat miljö-

bokslut. 
 
 Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna 

nyckeltal som redan används och årligen redovisa dessa på 
kommunens webbplats tillsammans med en utökad analys av 
resultaten. 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-05-04 KS 2017/38 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Miljöstrateg Therés Andersson  
  
 
 
 

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

Förslag till svar på motion – Inför årligt miljöbokslut 
 
Beskrivning av motionen 
Centerpartiets Madelene Ericsson har i sin motion yrkat på att Kungsörs kommun 
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut i syfte att förbättra 
uppföljningen och synliggöra resultaten av kommunens miljöarbete.  
 
Nulägesbeskrivning 
Då kommunen är en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokom-
muner (Sekom) så rapporteras årligen ett antal nyckeltal in eftersom detta är ett 
krav på samtliga 109 medlemmar. Vid en mindre omvärldsanalys kan man se att 
en större del av ekokommunerna använder Sekoms nyckeltal för att årligen be-
skriva och rapportera sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen av 
nyckeltalen som sitt miljöbokslut. 
 
Sekoms nyckeltal är uppdelade i två kategorier, de som rör kommunen som geo-
grafiskt område och de som rör kommunens egen organisation. Nyckeltalen berör 
till exempel koldioxidutsläpp från verksamheter och transporter, ekologisk od-
ling, avfall, ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen och skyddad 
natur.  
 
Kommunen har varit med i inrapporteringen sedan den började 2002 och deltog 
även aktivt i arbetet med att revidera och utveckla nyckeltalen under 2012. 
 
Internt i kommunen pågår dessutom för närvarande ett arbete med att ta fram 
nyckeltal för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på komplettering 
med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommunen som organisation. 
 
I dagens riktlinjer för förvaltningarnas verksamhetsberättelser och bokslut finns 
miljö med som en särskild punkt att beakta och redovisa. 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-05-04 KS 2017/38 
 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 

Kungsörs kommuns ställningstagande 
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till motionärens förslag om gröna 
nyckeltal. En förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga 
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut. 
 
Då miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie verksamheten i 
samtliga förvaltningar och inte en separat företeelse så bör miljö ingå i de 
ordinarie rapporteringsprocesserna. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige avslår förslaget om separat miljöbokslut. 
 
Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna nyckeltal som 
redan används och årligen redovisa dessa på kommunens webbplats tillsammans 
med en utökad analys av resultaten. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Therés Andersson 
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§  
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras 
av de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventa-
rier. 
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Akten 
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§ 95 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras av 
de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrakanden: 
- återremiss för fördjupad utredning Madelene Fager (C) 
- bifall till beredningens förslag från Mikael Peterson (S) och 

Marie Norin Juntilla (S). 
 

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Härefter konstaterar ordföranden att endast ett förslag återstår. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras 
av de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventa-
rier. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) skriftligt. 
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§  
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2017 – Kungsörs kommun (KS 2017/229) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version i form av: 
- en ekonomisk sammanställning och  
- en måluppföljning 

 
Rapporten är mycket övergripande och innehåller t.ex. inga 
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser eller 
noter.  
 
Årsprognosen visar att vi beräknar kunna nå budgeterat över-
skott om fem miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22, § 
5 jämte tjänsteskrivelse med bilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 97 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 5 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2017 – Kungsörs kommun (KS 2017/229) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version i form av: 
- en ekonomisk sammanställning och  
- en måluppföljning 

 
Rapporten är mycket övergripande och innehåller t.ex. inga 
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser eller 
noter.  
 
Årsprognosen visar att vi beräknar kunna nå budgeterat över-
skott om fem miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22 

med bilagor 
 
Förslag till beslut Budget- och bokslutsberedningen förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-05-22 KS 2017/229 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 
 
 

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 

Förenklad delårsrapport per den 30 april 2017  
– Kungsörs kommun 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  

Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i årsredovisningen. 
Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 april tas fram. 
 
Årets delårsrapport per den 30 april görs i en förenklad version. Ekonomienheten 
är mitt uppe i förberedelserna inför byte av ekonomisystem och arbetstimmarna 
räcker helt enkelt inte till för att göra en komplett delårsrapport. Den förenklade 
delårsrapporten består av: 
- en ekonomisk sammanställning (bilaga 1) och  
- en måluppföljning (bilaga 2) 
 
Rapporten är mycket övergripande och innehåller t.ex. inga resultaträkningar, 
balansräkningar, kassaflödesanalyser eller noter.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten och lägger den 
till handlingarna. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Bo Granudd 



Inklusive semesterlöneskuld per 30/4 - 2017

Förvaltning Utfall Budget Avvikelse Årsbgt

10 Kommunstyrelsens för 22 821 23 667 846 71 000
50 Barn och utbildnings 71 153 69 483 -1 670 207 751
60 Social förvaltningen 75 240 75 439 198 226 345
Delsumma förvaltning 169 214 168 588 -626 505 096

90 Finansiering -174 214 -170 032 4 182 -510 096
Total -5 000 -1 444 3 557 -5 000

Exklusive semesterlöneskuld per 30/4 - 2017

Förvaltning Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Prognos B - P

10 Kommunstyrelsens för 22 201 23 667 1 466 71 000 70 000 1 000
50 Barn och utbildnings 65 791 69 483 3 693 207 751 206 651 1 100
60 Social förvaltningen 72 275 75 439 3 164 226 345 223 845 2 500
Delsumma förvaltning 160 266 168 588 8 323 505 096 500 496 4 600

90 Finansiering -174 214 -170 032 4 182 -510 096 -505 496 -4 600
Total -13 949 -1 444 12 505 -5 000 -5 000 0



UTGÅNGS  DELÅR PROGNOS

LÄGE  tom april helår

Kommunen ska planera för ett 
varierat bostadsutbud med blandade 
upplåtelseformer i samspel med 
kommunens tillväxtambitioner. 100 
bostäder till 2020

0 Detaljplaner

Årlig 
uppföljning av 
nya 
detaljplaner

KS-
utvecklingsenhet
en

Påbörjade detaljplaner för 
Gjutaren 4 och Borgvik. 48+18 
lägenheter. Totalt cirka 66 
lägenheter. 

 Sålt tomter för 11 radhus med 
option på ytterligare 11 radhus 
(Runnabäcken)

Pågår arbete med att färdigställa 
30-tal småhustomter i 
Skillingeudd

Detaljplanerna bör vara klara för 
samråd. 

Startbesked för 11 radhus 
(Runnabäcken)

30-tal småhustomter i Skillingeudd 
färdigställda.

Tillskapa ytterligare 16 st lägenheter 
centralt i Kungsör tills 2018

2017-07-01: 818 st lgh Ta fram 
upphandlings- 
underlag och 
handla upp enl 
SABO:s ramavtal 
"Kombo-hus"

Ökat antalet lgh 
med 16 st under 
2018.

KFAB

Planerat och beslutat var i 
Kungsör vi ska nyproducera - 
Kaplanen 7. Beslutat att 
nyproducera enl SABO:s 
"Kombohus". Referensobjekt 
Skolgatan 3 för att få likhet med 
den nyproduktionen.

Upphandlingsunderlag håller på att 
arbetas fram - klart under maj 2017. 
Geoteknisk undersökning samt buller- 
och radonmätningng kommer att ske 
våren 2017. Utsättning/mätning av 
aktuell tomt kommer att ske våren 
2017. Avtal med totalentreprenör ska 
vara skrivet och klart under 2017.

Utreda möjlighet till att skapa 
ytterligare markbostäder i Kungsör

2017-01-01: KFAB har 
61 st markbostäder i sitt 
bestånd. 

Genomföra ev 
marknadsunder-
sökning för att få 
fram fakta hur 
"kungsörarna" vill 
bo i framtiden. 

KFAB

Försökt att samordna ev 
marknadsundersökning med 
kommunen.

Fortsatt arbete med att ev göra en 
gemensam marknadsundersökning.

Ta fram 2 detaljplaner för industri- 
och verksamhetslokaler och 3 
detaljplaner för bostadsändamål. 
Framställs under 2018

KKTAB

Detaljplanearbeten pågår för 
Kaplanen, Jägaråsen, Roberts 
auktioner, Borgvik, Gjutaren 4

Västra tegeludden är antagen och i 
laga kraft

RESULTATREDOVISNING KF-MÅL, 
DELÅR TOM APRIL, PROGNOS, 
HELÅR TOM DECEMBER 

Befolkningsutveckling 
tom 20170331 
8 505 invånare

Prognos tom december
8501 invånare.

PLANERING RESULTATREDOVISNING

KF-MÅL NÄMND/STYRELSEMÅL STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR

Kommunen ska ha minst 
8500 invånare år 2018 och 
9000 invånare år 2025



Anlägga gata, VA och belysning i 
första delen av Skäggdoppingevägen i 
Skillingeudd. Tillgänglig 2017

KKTAB

Arbetena pågår Arbetena kommer att färdigställas till 
augusti 2017

Genomföra första delen av 
Skäggdoppingevägen 2017. KVAB

Arbetena pågår Arbetena kommer att färdigställas till 
augusti 2017

Genomföra projektering för VA-
utbyggnad till Valskog 2017 KVAB

Projektering är påbörjad Projektering klar under hösten 2017

I socialnämnden verksamheter ska den 
enskildes upplevelser av trivsel, 
trygghet och delaktighet öka varje år 
med 2016 som basår

Beskrivs med mätbara 
och tidssatta nycketal

 VO: fokuserar på 
att förbättra den 
enskildes 
uppplevelse av 
trygghet, 
delaktighet och 
trivsel IFO: 
Besökare och 
medarbetare skall 
uppleva en trygg, 
trevlig, 
välkomnande och 
hjälpsam atmosfär

VO: nyckeltalen 
och resultaten 
sammanställs för 
varje område 
IFO: uppföljning 
av trivsel i 
lokaler samt 
uppföljning av 
bemötande på 
APT.

SN

VO: påbörjat, 
Brukarundersökning pågår om 
trygghet och delaktighet (LSS) 
startvärde.  IFO: Åtgärdslista för 
lokaler är framtagen. 
Arbetsverktyg för barns 
delaktighet är framtagen

SF: en blygsam ökning från 2016. 
Brukarnas delaktighet i 
genomförandeplanen kommer att öka, 
delaktighet i brukarundersökningen 
ökar något

 DELÅR PROGNOS

tom april helår

Kommunstyrelsen och nämnderna ska 
hålla sin budget

Öka kraven på 
redovisning och 
att förbättringar 
sker i verksamhet. 
Redovisa 
problem/avvikelse
r månadsvis

Budgetuppföljni
ng Uppföljning 
per tertial tom 
april, augusti 
och december

KS-
ekonomiavdelning
en

Budgeten ser i mars och april ut 
att kunna hållas på samtliga 
förvaltningar

Prognosen är att budget hålls hela året

RESULTATREDOVISNING KF-MÅL, 
DELÅR TOM APRIL, PROGNOS, 
HELÅR TOM DECEMBER 

 
  

  

  
 

       
      

     

    
     
   

PLANERING RESULTATREDOVISNING

KF-MÅL NÄMND/STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR

   
      
   

   



Antal externa insatser och placeringar 
ska minska med 2016 som basår.

Antal placeringsmånader 
2016, uppdelat på barn, 
ungdomar och vuxna.

Genomtänkta och 
rättssäkra beslut. 
Inventering av 
nätverket och 
kommunens 
samtliga resurser 
innan placering. 
Hemgångsplan 
vid placering.

Genomlysning 
av befintliga 
placeringar samt 
vid 
nyplaceringar 
har avd.chef 
samt 1:e 
socialsekreterare 
ansvar att 
nätverk och 
hemmaplansalter
nativ är uttömda.

SN

Alla nuvarande placeringar är 
genomlysta och har en 
hemgångsplan. 

Ant

Frisknärvaron i socialnämndens 
verksamheter ska öka VO: ugångsläge 56 % 

SF: öka andelen 
medarbetares 
frisknärvaro (max 
5 frånv/år)   
IFO:Undvika 
ensamarbete, 
pendlingsförmåne
r, 
gruppöverskridan
de arbete, 
husgrupp, dela 
framgångsberättel
ser, använda hela 
kommunens 
kompetenser vid 
svåra fall. 
Pausgympa, walk 
and talk samtal.

Följs upp per 
ansvarsområde SN VO: 67 procent, upprättat en 

handlings plan Bättre resultat än 2016

Socialtjänstens insatser förebygger att 
barn och ungdomar hamnar i ett 
långvarigt beroende av socialtjänst

Finns ett fåtal långvarigt 
beroende eller 
återkommande vid 
socialtjänsten

Använda 
nätverkets 
resurser för längre 
och hållbarare 
lösningar. 
Medarbetare ska 
vara utbildade i 
nätverks och 
lösningsfokuserat 
arbete.

Antal 
nätverksmöten

SN

Nätverksmöten har ökat med 
100 procent.

Implementerad i ordinarie verksamhet

Minska media förbrukningen med 2 % 
i fastigheterna 2017 i jämförelse med 
2016.

KKTAB

Energioptimering genom utbyte 
av undercentraler pågår. Ny 
ventilationsanläggning 
projekteras i vårdcentralen.

Minskad förbrukning med 2 %

Kommunens resultat tom april   Målet 
är uppfyllt. Prognosen är att även 
resultat tom december kommer att 
uppfyllas

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en och en halv 
procent av skatteintäkter 
och statsbidrag varje år



Genomföra åtgärder för att minska 
energiförbrukningen med 2 % i Va-
anläggningar 2017 i jämförelse med 
2016

KVAB har som 
eget mål att 
minska 
driftkostnaderna

KVAB

Utbyte av pumpanläggningar 
samt 
försedimenteringsanl.pågår.

Minskad förbrukning med 2 %

DELÅR PROGNOS

tom april helår

Andelen barn, elever och studenter 
som upplever skolan som trygg ska 
öka

Jämfört med basåret 2015

BUN- 
Övergripande mål 
för alla 
verksamheter inom 
barn- och 
utbildningsförvaltn
ingen

Inget resultat-mätning ännu ej 
gjorda

Mätning sker i höst

Andelen personal med adekvat 
högskoleutbildning ska vara lägst 67 %

BUN-Förskola 
och pedagogisk 
omsorg-1-5 år 

63% Tveksam att målet kommer att uppnås

BUN

Grundskolan, 
förskoleklassen 
och fritidshemmet

BUN

Skolgemensamma 
verksamheter.

Central elevhälsa, 
musikskolan, 
förebyggande 
arbete med 
ungdomar, 
fritidsgårdar

BUN

VIVA.

Mätningar ej gjorda och betyg ej 
satta.Arbetet med att höja skolans 
nivå på kunskapsresultat, trivsel och 
trygghet. 

RESULTATREDOVISNING KF-MÅL, 
DELÅR TOM APRIL, PROGNOS, 
HELÅR TOM DECEMBER 

       
      

     

   
      
   

   

PLANERING RESULTATREDOVISNING

KF-MÅL NÄMND/STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR

Kommer sannorlikt att uppfyllas

Kunskapsresultaten i grundskolan ska 
öka Jämfört med basåret 2015

Inget resultat-betyg ännu ej satta

Alla elever ska få fem hälsosamtal 
under sin tid i grundskolan

Arbete pågår

Arbete pågår Kommer sannorlikt att uppfyllas

I skolan ska 
kunskapsresultatens nivå, 
trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som 
basår

      
     

     
  



Vuxenutbildning, 
studievägledning, 
SFI, integration, 
gymnasium – IM 
språk

Minst 80 % av skolmaten ska lagas 
från grunden.

BUN- 
Måltidsverksamhet
en

Arbete pågår Kommer sannorlikt att uppfyllas

Minst 30 % av råvarorna ska vara 
ekologiska

BUN-
Måltidsverksamhet
en

Arbete pågår Kommer sannorlikt att uppfyllas

Analys av angörning till 
skolor/förskolor ska genomföras under 
2017.Åtgärderna ska genomföras 
under 2018

Analys 2017 KKTAB

Analys pågår Åtgärder genomförs 2018

 DELÅR PROGNOS

tom april helår

Miljö-, folkhälso- och 
jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
projektets alla delar

Kommunens plan 
för projektet 
fullföljs 
Centrumutvecklin
gens första etapp 
och torget i 
Valskog ska vara 
klart under 2018

KS- 
utvecklingsenheten

De planerade åtgärderna i 
centrumprojektet främjar säkra 
gång och cykelmiljöer, en grön 
miljö och möjliggör för rörelse i 
ett idag trafikintensiv centrum. 

Miljö-, folkhälso- och 
jämställdhetsperspektiv har beaktas i 
projektets alla genomförda delar

Centrumutvecklingens första etapp och 
torget i Valskog ska vara klara under 
2018. Torget i Valskog och skolgården 
ska samplaneras.

Förstudie 
2017.VA-
anläggning. Drtg 
klar 
2017.Projektering 
gata 
2017.Utförande 
2018

KKTAB

Projektering är genomförd. 
Torget i valskog påbörjas i 
augusti. Va anläggning på 
drottningatan pågår.

Torget i Valskog färdigställs under 
2018. Drottningatan påbörjas under 
2018.

      
     

     
 

Tidsplanen bedöms hålla

RESULTATREDOVISNING KF-MÅL, 
DELÅR TOM APRIL, PROGNOS, 
HELÅR TOM DECEMBER 

    

PLANERING RESULTATREDOVISNING

KF-MÅL NÄMND/STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR

   
  

    
     

Minst 85 % av eleverna ska 
tillsammans med SYV upprätta en 
individuell studieplan inom en månad 
efter sin skolstart

Centrumutvecklingens 
första etapp och torget i 
Valskog ska vara klara 
under 2018



Genomföra VA-anläggning på Drtg 
2017. KVAB

Arbeten pågår Arbetena kommer att färdigställas till 
augusti 2017

 DELÅR PROGNOS

tom april helår

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

Socialnämndens verksamheter 
motverkar utanförskap och 
arbetslöshet

 2016 fanns inget 
nätverksarbete samt 
minimalbetoning på 
resurser och styrkor i 
utredningarna.

Alla utredningar 
har utgångspunkt 
att hitta resurser 
och styrkor hos 
den enskilde. 
Långbidragstagar
e av ekonomiskt 
bistånd prioriteras 
för praktik och 
åtgärdsanställning
ar.

Avdelningschef, 
enhetschef samt 
1:e 
socialsekreterare 
har översyn att 
utredningar visar 
friskfaktorer och 
resurser hos den 
enskilde. SN

Långbidragstagare har minskat. Antal långbidragstagare är lägre än 
2016

 DELÅR PROGNOS
tom april helår

Kommunens som 
arbetsgivare

Kommunens medarbetarengagemang 
ska placera sig i den 90:e percentilen i 
jämförelse med andra kommuner i 
SKLs medarbetar-undersökning

Kommunens 
medarbetarengagemang 
totalindex - 2015-81 

KS

Undersökning genomförd, 
jämförelse kommer i höst

Vi kommer troligen inte att nå målet

Fritid och kultur
Under 2018 kommer Kungsörs 
bibliotek få ett utökat öppethållande i 
form av meröppet med självservice 

34 timmar per vecka KS

Kostnaden för meröppet och 
viss ändring i lokalen har tagits 
upp som investering för 2018.

Kommunen  utarbetar en strategi och 
planer ska sedan utarbetas för 
förvaltningar och bolag. 

  

PLANERING RESULTATREDOVISNING

OMRÅDE MÅL UTGÅNGSLÄGE STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR

 
     

    
 

PLANERING RESULTATREDOVISNING

KF-MÅL NÄMND/STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE STRATEGI MÄTMETOD ANSVAR



Näringsliv-bemötande och 
service

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt 
om fem år i svenskt näringslivs 
ranking Företagsklimat

286/290

Ett program med 
åtgärdspunkter 
har tagits fram 
tillsammans med 
företagarne

Rankingen 
bygger på en 
enkätsom 
skickas ut till 
60000 
företagare

KS
Svenskt Näringsliv har samlat in 
data, men inga resultat finns 
klara ännu

Placeringen i årets mätning kommer 
att bli avsevärt bättre.

Medborgarens inflytande i 
Kungsör

Kungsör ska placera sig över 
medelvärdet för nöjd inflytandeindex i 
SCB:s medborgarundersökning 2019

Sammanfattande 
betygsindex 2015 blev 34 
för Kungsör. Medelvärdet 
för samtliga kommuner 
blev 41.

KS Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017

Resultat 2017 kan vara vägledande för 
2019

VA Upprätta tidplan för att säkra 
skyddsobjekt 2017 KVAB

Analys är genomförd Skyddsobjekten är säkrade

VA Skapa nödvattenförsörjning mellan 
Kungsör och Köping 2018 KVAB

Ledningsbyggnation pågår, 
samtal med Köping är 
påbörjade.

Överrenskommelse med Köping är 
upprättad

VA Behålla nuvarande låga taxor KVAB
Uppföljning av ekonomi, inget 
behov av taxehöjning.

Nuvarande taxor kan behållas
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§  
Delårsrapport per den 30 april 2017 – 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2017/234) 
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden 
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott på 667 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport 1 2017 Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping Arboga Kungsör 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 98 
 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



Delårsrapport 1 Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungör 2017 
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Gemensamma överförmyndarnämnden  
Köping Arboga Kungsör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delårsrapport 1 Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungör 2017 
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Gemensamma överför-
myndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsörs an-
svarsområden och mål 

Gemensamma överförmyndar-
nämndens ansvarsområden 
Överförmyndarnämndens ansvarar 
för att överförmyndarverksamheten 
bedrivs enligt regler i föräldrabalken 
och andra författningar knutna till 
verksamhetsområdet. 
 
Överförmyndarnämndens huvudupp-
gift är att utöva tillsyn och kontroll 
över förmyndare, gode män och för-
valtare (ställföreträdare), samt pröva 
tillståndsärenden i enskilda fall. Syf-
tet med tillsynen av ställföreträdare 
är att förhindra att barn eller vuxna 
(huvudmän) som inte själva kan ta 
tillvara sin rätt i samhället missgyn-
nas ekonomiskt eller rättsligt. 
 
Överförmyndarnämnden förordnar 
gode män till ensamkommande barn. 
Gode mannen agerar i vårdnadsha-
vares och förmyndares ställe och har 
rätt och skyldighet att bestämma i 
frågor som rör barnets angelägenhet-
er, personliga såväl som ekonomiska 
och rättsliga. 

Nuläge och framtiden 
Den gemensamma överförmyndar-
nämnden startade verksamheten 
2015-01-01. Överförmyndarkansliet 
består av tre handläggare och en assi-
stent som utgör överförmyndarverk-
samheten i Köping, Arboga och 
Kungsör.  
 
Under verksamhetens första år blev 
flyktingströmmen till Sverige och det 
stora antalet ensamkommande barn 
med behov av god man en stor utma-
ning för kansliet. I slutet av 2016 har 
antalet ensamkommande barn avtagit 

något. Nu pågår ett arbete med att 
flytta hem medlemskommunernas 
ensamkommande barn som tidigare 
placerats på boenden i andra kom-
muner. Dessa barn ska då ha god 
man i Köping, Arboga eller Kungsör. 
Positivt är att många är intresserade 
av att vara god man till ensamkom-
mande barn, vilket medfört att det 
inte varit några problem med att utse 
ställföreträdare. 
 
När det gäller övriga huvudmän kan 
en ökning skönjas när det gäller hu-
vudmän med psykisk ohälsa och/eller 
missbruksproblematik. Huvudmän 
med allt mer komplex problematik 
medför att det blir svårare för kans-
liet att hitta lämpliga gode män. 
 
Allt fler huvudmän har inte tillräck-
liga ekonomiska tillgångar för att 
arvodera sin ställföreträdare. Det 
innebär att det är medlemskommu-
nerna som betalar arvodena i stället 
för huvudmannen. Medlemskommu-
nerna arvoderingskostnader kommer 
således att öka framgent. 
 
Överförmyndarnämnden har fått för-
frågningar från Hallstahammars och 
Surahammars kommuner om inträde 
i gemensamma nämnden från och 
med 2019-01-01. Diskussioner förs 
kring detta och kring hur ett förvalt-
ningsmässigt samarbete skulle kunna 
utformas under perioden fram tills 
dess.
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Gemensamma överförmyndar-
nämndens bidrag till kommuner-
nas mål 
Den gemensamma överförmyndar-
nämnden har fullmäktigemål från tre 
kommuner att beakta. Verksamhets-
planen utgår ifrån de mål som är ge-
mensamma för medlemskommuner-
na. 

Mål – Trygghet i livets skeenden 
Målet utgår ifrån medlemskommunernas 
fullmäktigemål: 

• Arboga är tryggt och säkert 

• Kungsörs kommun är en attraktiv och 
trygg plats att bo och verka i, där vi tar 
tillvara närsamhällets möjligheter 

• Trygghetsfrågorna är en viktig del för att 
Köpings kommun ska vara en bra kom-
mun att bo i 

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt 
rätt håll 

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar 

 
Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse: 
• stödja ställföreträdarna så de känner 

sig trygga i sitt uppdrag och genom det 
öka tryggheten för huvudmännen 

 
 
 

Mål – Effektiv verksamhet 
Målet utgår ifrån medlemskommunernas 
fullmäktigemål: 

• Arboga kommun ger ett gott bemötande 
och god service  

• Kungörs verksamheter erbjuder i jämfö-
relse med andra kommuner bättre ser-
vice och tjänster 

• Köping är en kommun med hög kvalitet 

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt 
rätt håll 

Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni 
Att huvudman får ställföreträdare inom tre 
månader från att ansökan inkommit 
Att ställföreträdarna är nöjda med tillgäng-
ligheten 

 

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse: 
• verka för god tillgängliget i kontakterna 

med ställföreträdarna 

• utveckla verksamhetsprocesser och 
standardiserade arbetssätt  

• effektivisera verksamhetssystemen 
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Ekonomi 

Driftbudgetuppföljning 1 2017 
Tabell 1 Nämndens övergripande ekonomi 

Område Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
Jan-April 

Prognos 
2017 

     

Överförmyndarnämnd 139 119 25 119 
Överförmyndarkansli 2 308 2 357 890 2 357 
Arvoden ställföreträdare 2 391 1 724 1 663 2 391 

Summa 4 839 4 200 2 578 4 867 
 

 

 
Kommentar: 
Uppföljningen per sista april ger att en stor del av budgeten för arvoden till ställ-
företrädare är förbrukad. Den största delen av utbetalningar till ställföreträdare 
sker denna period och ska enligt nämndens mål vara genomföra vid halvårsskiftet. 
Vi har i år prioriterat granskning av årsräkning för att underlätta budgetuppfölj-
ning och prognoser för verksamheten. I denna första uppföljning finns det få indi-
kationer på att helårsresultatet skulle avvika nämnvärt mot 2016 års resultat. 
 
Detta innebär att nämnden troligtvis uppvisar ett underskott om 667 tkr vid årets 
slut. Fördelat mellan medlemskommunerna blir detta Köping 358 tkr, Arboga 192 
tkr och Kungsör 117 tkr. 
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Sammanställning av mål och indikatorer med utgångsläge 
Tabell 2 Sammanställning av mål och indikatorer 

Överförmyndarkansliet  

 
Mål Indikator 2015 2016 2017 

jan-april 
2017 

prognos 

Trygghet i livets 
skeenden 

Att medborgarnas upp-
levda trygghet ökar  
(betygsindex SCB)* 

50 % i.u. 
 

 

  2015 2016 2017 
jan-april 

2017 
prognos 

Effektiv verk-
samhet 

Att årsräkningarna är 
slutgranskade 30 juni 

Nytt mått 75 % 63 % 95 % 

 
Att huvudman får ställfö-
reträdare inom tre måna-
der från att ansökan 
inkommit 

Nytt mått 90 % i.u. 90 % 

 
Att ställföreträdarna är 
nöjda med tillgänglighet-
en 

Ny  
mätning 

Ny  
mätning 

i.u.  

      
*ovägt kommungenomsnitt i KAK-regionen 

 

Kommentar: 
Granskning av årsräkningar för 2016 har prioriterats genom att två extra resurser 
visstidsanställts under perioden februari till maj, med möjlighet till förlängning. 
Årets granskning uppgick till 63 procent efter tertial 1. Vid motsvarande tidpunkt 
förra året var andelen 43 procent. Vi bedömer att andelen granskade årsräkningar 
kommer att vara omkring 95 procent vid halvårsskiftet. Differensen mot målet 
beror på att det vanligtvis är ett antal gode män som trots många påstötningar inte 
inkommit med underlag till årsräkningar i tid. 
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Kommunfullmäktige 2017-06-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram 
ett förslag till budgetramar för 2018-2020. Förslaget bygger på den 
centrala ledningsgruppens förslag till korrigerat förslag utifrån 
kända budgetförutsättningar, antaganden och kända önskade till-
skott samt majoritetens prioriteringar. 
 
Förslaget innebär planering utifrån: 
- invånarantal om 8 500 personer 
- löneutrymme om 2,7 procent 
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt 

ökad hyror om 1,4 procent 
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, 

centrumplan, Södergården och nya skolan) 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   

 
Majoritetens förslag innebär att ingen kompensation lämnas för 
prishöjningar, minskade statsbidrag från välfärdsmiljarden och 
därmed ett budgeterat resultat 2018 på +7,5 miljoner kronor.  
 
Efter budgetberedningen lades dessa nya förutsättningar på 
finansen med ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att 
räkna om ramarna inför kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har genomfört detta för 2018 och de nya ramarna 
har räknats fram.  
 
Ramar för 2019-2020 behandlas under hösten när fler förutsätt-
ningar är kända. 
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Förslaget till ramar omräknat enligt budgetberedningens uppdrag (i 
miljoner kronor):  
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-08, § 2 
med underlag 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-22, § 6 
• Alliansens förslag till Budget 2018 
• Sverigedemokraternas Visionsbudget 2017-2020 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 99, med reserva-

tion och särskilt yttrande 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-

jande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor: 
 
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   
 
Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 tas under hösten när fler 
förutsättningar är kända. 
 
En översyn av taxor och avgifter görs under hösten för beslut 
senast i november 2017. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2017-05-08   2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Budgetramar för 2018 med plan 2019-2020 
(KS 2017/223) 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom kända budgetförut-
sättningar och de äskanden som lämnats in. 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 
- invånarantal om 8 500 personer 
- löneutrymme om 2,7 procent 
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt 

ökad hyror om 1,4 procent 
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Söder-

gården och nya skolan) 
 
Äskanden efter korrigering: 

a) kommunstyrelsen 
- ersättning Västra Mälardalens Kommunal- 

förbund 180 000 kr 
- ersättning Västra Mälardalens Myndighets- 

förbund 0 kr 
- Intern overhead - 400 000 kr 
- Utökning överförmyndare 150 000 kr 
- Centrumplan 2018 0 kr 
- Avskrivning Citybanan 100 000 kr 
- fria surfzoner 200 000 kr 
- kollektivtrafik -100 000 kr 
- Facklig tid 20 000 kr 
- Företagshälsovård 50 000 kr 
- Friskvård 50 000 kr 
- Modul för anställningsavtal 30 000 kr 
- Investering för längre öppet bibliotek 15 000 kr 
- Överföring bostadsanpassning till beställning 800 000 kr 
- Sänkt nivå beställning Kungsörs Kommun 

Teknik AB -500 000 kr 
- Tillfällig neddragning barnledighet -300 000 kr 
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b) barn- och utbildningsnämnden 
- Intern overhead 180 000 kr 
- Prisuppräkning interkommunala ersättningar - 50 000 kr 
- Ökade interkommunala ersättningar förskola 600 000 kr 
- Minskade interkommunala ersättningar grund- 

skola 200 000 kr 
- Ökade interkommunala kostnader grundskola 300 000 kr 
- Fler och svårare elever särskola 2 000 000 kr  
- Ökade interkommunala kostnader gymnasiet 2 500 000 kr 
 

c) socialnämnden 
- Intern overhead 180 000 kr 
- Programvara för sekretess 30 000 kr 
- Personal Södergården EIII, 2018 0 kr 
- Utökning till heltid vård och omsorg -4 000 000 kr 
- iPads (tillfälligt 2018) 50 000 kr 
- Leasing av sängar Södergården 120 000 kr 
- Modul för mobil dokumentation 50 000 kr 
- Kompetensutveckling LSS, hemsjukvård 

och missbruksvård 150 000 kr 
- Biståndshandläggare 575 000 kr 
- Åtgärdsanställningar 500 000 kr 
- Utökning konsulent och arbetsledare 700 000 kr 
- Ungdomsboende psykiatri 1 000 000 kr 
- Flytt bostansanpassning till kommunstyrelsen -800 000 kr 
- Hyresminskning Fix och Trix pga flytt -200 000 kr 
- IT-tjänst -700 000 kr 

 
d) Finans  
- Ökade skatteintäkter 7 900 000 kr 
- Kommunalekonomisk utjämning 13 700 000 kr 
- Förändrad ersättningsnivå ensamkommande 

flyktingbarn - 7 050 000 kr 
- Övriga poster netto 450 000 kr 
- Minskade kostnader korttidsfrånvaro (gäller  

kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd  
och socialnämnd) -1 000 000 kr 

- Engångssänkning hyra Kungsörs Kommun 
Teknik AB -1 200 000 kr 

 
Totalt innebär detta att budgeten landar på ett positivt resultat om 
6,4 miljoner kronor.  
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Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 
 2018 2019 2020 

Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat  9 470 9 700 
SUMMA 26 560 10 000 10 000 

 
Kommunens bolagskoncern: 

- Kungsörs KommunTeknik AB arbetar med de bidrag bolaget 
får. Beställningen utformas med en mängdberäkning. Hyres-
kostnaden sänks med 3,5 miljoner kronor men en hyreshöjning 
kan bli nödvändig vid större ränterörelser.  

- Kungsörs Vatten AB arbetar med de medel som avgiftskollek-
tivet bidrar med. Arbetet inriktas, utöver planerat underhåll av 
VA-anläggningar även på VA-byggnation Kungs Barkarö och 
Valskog Jägaråsen samt renovering och utveckling av renings-
verket i Kungsör och energieffektiviseringar. Taxehöjningar 
kan bli nödvändiga vid större ränterörelser men målet är att bi-
behålla nuvarande taxor. 

- Kungsörs Fastighets AB arbetar med de hyror som betalas av 
hyresgästerna. Nyproduktion med ytterligare 16 lägenheter på 
gång. Arbete med energibesparande åtgärder och stamrenove-
ringar. 
 

Kommunalförbund: 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) behöver 

anställa ytterligare en byggnadsinspektör då byggandet ökat. 
Taxehöjningar planeras på 2,5 procent. Planerade investeringar 
och utveckling bedöms kunna finanseras med egna medel. 
 
Förbundet önskar besked om eventuellt extra kommunbidrag. 
 

- Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bedömer att 
tillkommande utvecklingsprojekt kan höja kostnaderna inom 
administrationen men med mer effektiva arbetssätt minska 
kostnaderna för medlemskommunerna. Arbete kvarstår kring 
hantering av kvarvarande kostnader (intäktsbortfall) i samband 
med överförandet av renhållningen till kommunalförbundet 
VafabMijö. Aktuella investeringar är släckbil Arboga, 
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ledningsfordon räddningstjänsten, kommunikations- och 
räddningsutrustning samt teleinfrastruktur och IT. 
 
Förbundet önskar 400 000 kronor extra i kommunbidrag från 
Kungsörs kommun för 2018 samt prisuppräkning/standard-
höjning för PC på bordet med 445 000 kronor  

 
Den centrala ledningsgruppen förslag till ramar är följande (i 
miljoner kronor): 
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,5 74,5 76,2 
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 218,5 226,0 233,7 
Socialnämnden 226,3 229,8 241,5 246,3 
DELSUMMA 505,1 520,8 542,0 556,2 
Finans 510,1 527,2 531,0 436,0 
NETTO 5,0 6,4 -11,0 -20,2 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
- Sammanställt material till budgetberedningen med bl.a. pris-

index från Sveriges Kommuner och Landsting, rambudget 
kollektivtrafik och budgetäskanden 

- Presentationsmaterial vid kommunstyrelsens budgetberedning 
2017-05-08 för Kungsörs kommun, Kungsörs KommunTeknik 
AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

 
KS BB överläggning Budgetberedningen konstaterar att ytterligare ett sammanträde 

behövs för att diskutera ramarna. Till det mötet kommer Alliansen 
att presentera sin skuggbudget. 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete 

med ramarna krävs. Nästa möte blir den 22 maj 2017, klockan 
14.30. 

 
Nytt datum för sammanträde med budget- och bokslutsberedning-
en skickas ut så snart som möjligt. 
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§ 2 
Budgetramar för 2018 med plan 2019-2020 
(KS 2017/223) 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom kända budgetförut-
sättningar och de äskanden som lämnats in. 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 
- invånarantal om 8 500 personer 
- löneutrymme om 2,7 procent 
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt 

ökad hyror om 1,4 procent 
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Söder-

gården och nya skolan) 
 
Äskanden efter korrigering: 

a) kommunstyrelsen 
- ersättning Västra Mälardalens Kommunal- 

förbund 180 000 kr 
- ersättning Västra Mälardalens Myndighets- 

förbund 0 kr 
- Intern overhead - 400 000 kr 
- Utökning överförmyndare 150 000 kr 
- Centrumplan 2018 0 kr 
- Avskrivning Citybanan 100 000 kr 
- fria surfzoner 200 000 kr 
- kollektivtrafik -100 000 kr 
- Facklig tid 20 000 kr 
- Företagshälsovård 50 000 kr 
- Friskvård 50 000 kr 
- Modul för anställningsavtal 30 000 kr 
- Investering för längre öppet bibliotek 15 000 kr 
- Överföring bostadsanpassning till beställning 800 000 kr 
- Sänkt nivå beställning Kungsörs Kommun 

Teknik AB -500 000 kr 
- Tillfällig neddragning barnledighet -300 000 kr 
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b) barn- och utbildningsnämnden 
- Intern overhead 180 000 kr 
- Prisuppräkning interkommunala ersättningar - 50 000 kr 
- Ökade interkommunala ersättningar förskola 600 000 kr 
- Minskade interkommunala ersättningar grund- 

skola 200 000 kr 
- Ökade interkommunala kostnader grundskola 300 000 kr 
- Fler och svårare elever särskola 2 000 000 kr  
- Ökade interkommunala kostnader gymnasiet 2 500 000 kr 
 

c) socialnämnden 
- Intern overhead 180 000 kr 
- Programvara för sekretess 30 000 kr 
- Personal Södergården EIII, 2018 0 kr 
- Utökning till heltid vård och omsorg -4 000 000 kr 
- iPads (tillfälligt 2018) 50 000 kr 
- Leasing av sängar Södergården 120 000 kr 
- Modul för mobil dokumentation 50 000 kr 
- Kompetensutveckling LSS, hemsjukvård 

och missbruksvård 150 000 kr 
- Biståndshandläggare 575 000 kr 
- Åtgärdsanställningar 500 000 kr 
- Utökning konsulent och arbetsledare 700 000 kr 
- Ungdomsboende psykiatri 1 000 000 kr 
- Flytt bostansanpassning till kommunstyrelsen -800 000 kr 
- Hyresminskning Fix och Trix pga flytt -200 000 kr 
- IT-tjänst -700 000 kr 

 
d) Finans  
- Ökade skatteintäkter 7 900 000 kr 
- Kommunalekonomisk utjämning 13 700 000 kr 
- Förändrad ersättningsnivå ensamkommande 

flyktingbarn - 7 050 000 kr 
- Övriga poster netto 450 000 kr 
- Minskade kostnader korttidsfrånvaro (gäller  

kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd  
och socialnämnd) -1 000 000 kr 

- Engångssänkning hyra Kungsörs Kommun 
Teknik AB -1 200 000 kr 

 
Totalt innebär detta att budgeten landar på ett positivt resultat om 
6,4 miljoner kronor.  
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Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 
 2018 2019 2020 

Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat  9 470 9 700 
SUMMA 26 560 10 000 10 000 

 
Kommunens bolagskoncern: 

- Kungsörs KommunTeknik AB arbetar med de bidrag bolaget 
får. Beställningen utformas med en mängdberäkning. Hyres-
kostnaden sänks med 3,5 miljoner kronor men en hyreshöjning 
kan bli nödvändig vid större ränterörelser.  

- Kungsörs Vatten AB arbetar med de medel som avgiftskollek-
tivet bidrar med. Arbetet inriktas, utöver planerat underhåll av 
VA-anläggningar även på VA-byggnation Kungs Barkarö och 
Valskog Jägaråsen samt renovering och utveckling av renings-
verket i Kungsör och energieffektiviseringar. Taxehöjningar 
kan bli nödvändiga vid större ränterörelser men målet är att bi-
behålla nuvarande taxor. 

- Kungsörs Fastighets AB arbetar med de hyror som betalas av 
hyresgästerna. Nyproduktion med ytterligare 16 lägenheter på 
gång. Arbete med energibesparande åtgärder och stamrenove-
ringar. 
 

Kommunalförbund: 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) behöver 

anställa ytterligare en byggnadsinspektör då byggandet ökat. 
Taxehöjningar planeras på 2,5 procent. Planerade investeringar 
och utveckling bedöms kunna finanseras med egna medel. 
 
Förbundet önskar besked om eventuellt extra kommunbidrag. 
 

- Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bedömer att 
tillkommande utvecklingsprojekt kan höja kostnaderna inom 
administrationen men med mer effektiva arbetssätt minska 
kostnaderna för medlemskommunerna. Arbete kvarstår kring 
hantering av kvarvarande kostnader (intäktsbortfall) i samband 
med överförandet av renhållningen till kommunalförbundet 
VafabMijö. Aktuella investeringar är släckbil Arboga, 
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ledningsfordon räddningstjänsten, kommunikations- och 
räddningsutrustning samt teleinfrastruktur och IT. 
 
Förbundet önskar 400 000 kronor extra i kommunbidrag från 
Kungsörs kommun för 2018 samt prisuppräkning/standard-
höjning för PC på bordet med 445 000 kronor  

 
Den centrala ledningsgruppen förslag till ramar är följande (i 
miljoner kronor): 
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,5 74,5 76,2 
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 218,5 226,0 233,7 
Socialnämnden 226,3 229,8 241,5 246,3 
DELSUMMA 505,1 520,8 542,0 556,2 
Finans 510,1 527,2 531,0 436,0 
NETTO 5,0 6,4 -11,0 -20,2 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
- Sammanställt material till budgetberedningen med bl.a. pris-

index från Sveriges Kommuner och Landsting, rambudget 
kollektivtrafik och budgetäskanden 

- Presentationsmaterial vid kommunstyrelsens budgetberedning 
2017-05-08 för Kungsörs kommun, Kungsörs KommunTeknik 
AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB, Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

 
KS BB överläggning Budgetberedningen konstaterar att ytterligare ett sammanträde 

behövs för att diskutera ramarna. Till det mötet kommer Alliansen 
att presentera sin skuggbudget. 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete 

med ramarna krävs. Nästa möte blir den 22 maj 2017, klockan 
14.30. 

 
Nytt datum för sammanträde med budget- och bokslutsberedning-
en skickas ut så snart som möjligt. 
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Alliansens skuggbudget beskriver våra prioriteringar för 2018-2020. 
 
EKO-kommunen Kungsör  
Eko-kommunen Kungsör växer med nya invånare och företag. Med sitt geografiska läge i den 
växande Mälardalsregionen, nära till natur och vatten, aktivt närings- och föreningsliv har Kungsör 
stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv hållbar kommun att leva och arbeta i.  
 
För att Kungsör ska kunna växa krävs framåtanda och ett tydligt utvecklingsfokus för orten. Invånares 
engagemang och idéer tas tillvara och bidrar till utveckling av Kungsör. Utvecklingen av fler bostäder 
med olika upplåtelseformer för olika boendegenerationer intensifieras. Viktigt är också ett attraktivt 
levande centrum.  
 
Kungsörs förskolor och skolor lägger grunden för ett långsiktigt lärande. Barn och elever känner 
trygghet och glädje. Alla elever ska nå målen och ges möjlighet att sträva efter högre betyg än 
godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa utbildningen. 
 
Trenden med hög arbetslöshet, svag ekonomi och höga sjukskrivningstal vänder när kommunen 
skapar förutsättningar för fler jobb och egen försörjning.  
 
Grunden för kommunens verksamhet är en ansvarsfull ekonomisk politik där vi hushållar med våra 
gemensamma skattemedel. Ett överskott på 1,5 procent är en bra början. Kungörs kommun, liksom 
landets övriga kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat 
kostnadstryck, förändrad demografi, förändrade krav från omvärlden och kompetensförsörjning.  
För att klara framtida behov är det därför viktigt med en tillåtande organisation som välkomnar nya 
idéer och utveckling av smarta välfärdslösningar.  
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Förutsättningar  
Kungsör kommun har gjort ett positivt resultat de senaste åren och detta tack vare extra statligt stöd. 
Socialnämnden har haft en ansträngd situation och gjort stora underskott 2015 och 2016, en 
situation som nu börjar vända.  Kommande år 2018–2020, väntas en sämre utveckling av ekonomin 
på grund av skatteunderlaget och utjämningssystemen. Detta i kombination med fortsatta höga 
behov väntas leda till sämre resultat kommande år. Det finns därför anledning att noggrant följa 
utvecklingen och göra anpassningar. Förutsättningarna för kommande års budget utgörs av följande;  
 
Invånarantal   8500 
Löneutrymme  2,7 procent  
Intäkter   1,4 procent  
Priser   1,4 procent  
Investeringsnivå  10 miljoner kronor 
Överskottsmål  1,5 %. 
 
Investeringar 
En långsiktig investeringsplan med behov och prioriteringar måste tas fram som bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det årliga investeringsutrymmet är 10 
miljoner kronor.  

 
Budgetramar 2018 – 2020  

 
Samtliga nämnder får utökade rambudgetar för 2018 enligt ledningsgruppens förslag, huvudsakligen 
för lön- och kostnadsökningar. Kommunstyrelsen får utökad rambudget för bland annat meröppet på 
biblioteket, utökning överförmyndarverksamheten och digitalisering.  Barn och utbildningsnämnden 
får utökad rambudget för bland annat ökade kostnader för förskola, grundskola, gymnasiet och 
särskola. Socialnämnden får utökad rambudget för bland annat förstärkning inom 
arbetsmarkandsområdet, investering i ny teknik och utökning av heltidstjänster. Alliansen tillstyrkser 
följande ramar; 
   2018 2019 2020 
Kommunstyrelsen   72 500   
Barn- och utbildningsnämnden  218 500   
Socialnämnden   229 800   
Finansen    527 200   
 
Resultat    +6,4  
 
Alliansen ställer sig inte bakom förslag på ramar för 2019-2010, då de inte uppfyller krav på god 
ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans. Den svagare utvecklingen 2019 och 2020 till följd av 
lägre skatteintäkter måste mötas upp med konkreta åtgärder. Nämnder och styresler bör därför 
redan nu ges i uppdrag att se över sina kostnader och möjligheter till anpassningar utifrån nya 
förutsättningar. Det behövs en flerårsplan som uppfyller krav om ekonomi i balans. För att klara 
framtida behov och utmaningar är det viktigt med en tillåtande organisation som välkomnar nya 
arbetssätt och utveckling av smarta välfärdslösningar.   
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning och leder och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar även för kultur- 
och fritidsverksamhet, näringslivsverksamhet, fysisk planering, gator, vägar samt vatten och avlopp. 
För 2018 ser alliansen att kommunstyrelen aktivt ska prioritera följande;  
 
Fler bostäder  

Kungsör ska växa med fler företag och invånare. Då behövs fler bostäder.  Arbetet med detaljplaner 

för utpekade områden intensifieras och Kungsör sätts på kartan som en attraktiv boendekommun.  

Bättre kommunikationer  
Kollektivtrafiken utvecklas för att erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet. Tågens 
restider och punktlighet förbättras. Vi ser positivt på utvecklingen av ett resecentrum. Samtidigt ser 
vi att bussen även fortsättningsvis ska trafikera centrum. Tillgängligheten till kollektivtrafik måste 
förbättras inte försämras.  
 
Fler företag 
Kungsör ska vara en attraktiv plats för företag och det ska vara enkelt att bedriva företag på orten. 
Fler företag väljer därför att etableras sig på orten. Samverkan och servicenivån förbättras. Ung 
företagsamhet stärks för att utveckla entreprenörskap och nya företag på orten.    
 
Lokal upphandling  
Kommunen främjar det lokala näringslivet genom att handla mer lokalt. Närproducerade livsmedel, 
varor och tjänster prioriteras.  
 
Digitalisera mera 
Digitaliseringen möjligheter tas tillvara för att förenkla människors vardag. Digital Agenda för 
Västmanland är vägledande. Utvecklingen av e-tjänster intensifieras. Samtidigt deltar kommunen 
som en aktiv part för att säkerställa utbyggnaden infrastrukturen och tillgängligheten till snabb 
uppkoppling i hela Kungsör. Fria surfzoner införs för att förbättra tillgänglighet och åtkomst till 
internet på allmänna platser, till exempel vid resecentrum.  
 
Grön omställning  
Miljöarbetet prioriteras med fokus på energi, transporter, konsumtion och återbruk.  

 
Kommunens bolagskoncern 
 
Kungsörs KommunTeknik AB  
Kommunens teknikbolag utför drift och underhåll av gator, gc-vägar, grönytor, hagmarker samt 
förvaltar kommunens fastigheter. Pågående projekt i bolaget är byggnation av ny grundskola samt 
ett äldreboende vid Södergården.  
 
Kungsörs Vatten AB  
Vattenbolaget inriktar sitt arbete, utöver planerat underhåll av Va-anläggningar även på VA-
byggnation vid Jägaråsen och Skillingeudd (etapp 2 och 3), utredning VA-försörjning i Valskog, samt 
en reservvattentäkt och kapacitetsutredningar vattenverk och reningsverk.  
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Kungsörs fastighetsbolag  
Bostadsförsörjningsprogrammet med befolkningsmål är vägledande för bolagets utbyggnadstakt av 
bostäder i Kungsör. Nybyggnation av finansiseras i huvudsak genom omvandling och försäljning av 
nuvarande bostadsbestånd till bostadsrätter.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för Kungsörs för förskoleverksamhet, grundskola, fritidshem, 
gymnasieskola, grund- gymnasie- och vuxensärskola, vuxenutbildning, musikskola, skolhälsovård och 
elevhälsa till fritidsgårdsverksamhet och förebyggande arbete. För 2018 ser vi följande prioriteringar 
för barn- och utbildningsnämnden; 
 
Alla elever når kunskapsresultaten  
All skolverksamheten, förskola, grundskola och gymnasieskola, ska ge barn och elever försättningar 
för ett långsiktigt lärande. Alla elever når kunskapsmålen. Meritvärdena höjs och att ingen lämnar 
grundskolan utan godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa 
utbildningen. Alla elever ges likvärdiga förutsättningar. Särskilda stödåtgärder erbjuds i Kungsörs 
skolor och samverkan sker mellan skolor.  
 
Integration  
Förskolan och skolan är en viktig nyckel till integration. Kommunen har ett ansvar för att nyanlända 
barn och elever ska ges likvärdiga förutsättningar samt motverka skolsegregation.  
 
Läxhjälp 
Läxor är ett viktigt stöd i elevers lärande. För att ge elever likvärdiga möjligheter att tillgodose sig 
utbildning införs läxhjälp i alla stadier.  
 
Arbetsorienterad svenskundervisning 
Svenskundervisning för nyanlända kompletteras med arbetsorienterad praktik för att rusta 
nyanlända för arbetsmarknaden. Likaså ser vi behov av utveckling av en heltidsmodell för studerande 
på SFI.  
 
Miljöcertifierade förskolor och skolor 
Hållbarhetsarbetet inom förskola och grundskolan utvecklas med målet att miljöcertifiera alla 
förskolor och skolor i Kungsör.  
 
Närproducerad mat  
Stärkt fokus och prioritering på närproducerad mat.  
 
Samverkan  
Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks i det socialt förebyggande arbetet 
med Kungsörs barn och ungdomar. Tidiga insatser erbjuds och försök görs med förebyggande 
socialsekreterare på Kungsörs skolor.  
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Socialnämnden 
Socialnämnden har ansvaret för vård och omsorg, individ och familjeomsorg och arbetsmarknad och 
försörjning. För 2018 ser vi att socialnämnden bör prioritera följande; 
 
Förebyggande arbete 
Socialt förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa samt missbruk- och beroende prioriteras 
och samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks. Kommunens sociala arbete 
måste i första hand ske förebyggande, i andra hand genom öppenvård på hemmaplan, och i sista 
hand genom placeringar.  
 
Fler i jobb  
Dom allra flesta har ett arbete att gå till. Samtidigt står många människor utanför, saknar jobb och 
egen försörjning. Det gäller framförallt unga som saknar utbildning och utrikesfödda. Egen 
försörjning och fler i jobb måste prioriteras. Kommunen har en viktig roll tillsammans med 
näringslivet och arbetsförmedling. För att fler ska komma i arbete görs ytterligare satsning på 
arbetsmarknadsenheten med fokus på nya sysselsättningsformer för fler i jobb. Nyanlända erbjuds 
tidigare insatser genom praktik och eller andra sysselsättningsformer.  
 
Fler bostäder för äldre  
Behovet av alternativa boenden för äldre med vårdbehov börjar också bli allt mer akut. Ut- och 
ombyggnaden av södergården kommer inte att räcka. Alliansen vill därför att planering av etapp 3 
påbörjas under 2018.  
 
Fler i vården 
Kommande år står äldreomsorgen inför stora rekryteringsutmaningar. Det är framförallt efterfrågan 
på undersköterskor som förväntas öka de närmsta åren. Samtidigt står många människor utanför 
arbetsmarknaden. För att klara utmaningen ser vi att kommunen återigen ska öppna upp 
möjligheten att rekrytera vårdbiträden som kan avlasta och frigöra arbetstid för undersköterskor 
såväl som sjuksköterskor. På så sätt kan kommunen ge fler människor en chans att komma ut i 
arbetslivet och kommunen säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det kan också vara ett 
verktyg för att minska sjukfrånvaron som är en följd av hög arbetsbelastning.  
 
Välfärdsteknik  
Digitaliseringen och ny teknik tas tillvara och utvecklingen välfärdsteknik i intensifieras. Nyckelfria lås 
införs och verksamheterna inom socialnämnden förses med teknik för mobil dokumentation och 
information. 
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God ekonomisk hushållning och plan för 2019-2020 
Kommande år är vår bedömning utifrån nationella prognoser ett kraftigt försämrat ekonomiskt läge 
för kommunen som har sin grund i ökade kostnader och befolkningsökning som inte ger heltäckande 
skatteintäkter. Därför måste kommunens resurser användas på ett mer effektivt och genomtänkt 
sätt. Det handlar om att hushålla om våra gemensamma skattepengar och prioritera där det bäst 
behövs. Nedan precisiseras några områden att för kommunen att arbeta med kommande år; 
 
Kommunstyrelsen 

 Digitalisering 

 Konkurrensutsättning av utförartjänster  

 Se över samordning av stads- och skolskjutstrafik 

 Utökad samverkan med närliggande kommuner utanför KAK 

 Projektsamordning  

 Hållbarhetsarbete  
  
Barn och utbildningsnämnden  

 Tidiga stödinsatser  

 Samordnade stödinsatser mellan Kungsörs skolor.  

 Introduktionsprogrammet för elever som saknar behörighet till de nationella 
gymnasieprogrammen tas hem till kommunens nya skola.  

 Gymnasieavtalen med kommunerna runt Kungsör bör ses över och förbättras.  Vårt interna 
introduktionsprogram för nyanlända elever ska i första hand finanseras av statliga medel. 

 
Socialnämnden 

 Fler bostäder för äldre. 

 Socialt förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa samt missbruk- och beroende 
prioriteras och samverkan mellan skola, socialtjänst och föräldrar stärks.  

 Arbetsmarknadssatsningar genom praktikplatser, validering, matchning och samverkan 
utvecklas vidare för fler i egen försörjning.  Arbetsmarknadsenheten är en viktig motor. 

 Hemtjänsten utvecklas genom lokala hemtjänstteam och ruttoptimering. 

 



Visionsbudget 2017
Med Ram 2018-2020



Vårt Kungsör 
▶ Kungsörs kommun ska vara ett öppet och fritt samhälle där våra invånare 

känner trygghet i livets alla skeden. 

▶ Ett tryggt samhälle, där människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga 
samhällen präglas ofta av sociala klyftor och olika former av segregation.

▶ Kungsör är en del av Sverige, svenskheten är vår nationella identitet gentemot 
omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma 
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ, det som 
vi väljer att definiera som Kungsörsandan

▶ Det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska lyftas fram i kommunens 
kulturverksamheter.

▶ Vi vill ha mer direktdemokrati i vårt framtida Kungsör med ökad transparens. 
Beslut i särskilt kontroversiella och övergripande frågor bör föregås av 
kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Ett Kungsör där 
invånarna ges möjlighet att ta ställning i frågorna.

▶ Alla företag, från de minsta till de största, ska ha bra förutsättningar att 
verka i Kungsör.

▶ Lantbruket är Kungsörs ryggrad och vår självförsörjningsgrad med lokal 
närproducerad mat inom kommunen måste öka.

▶ Ett Kungsör, där varje invånare, oavsett bakgrund, har en chans att göra sin 
stämma hörd.



Problemområden

▶ Förutsättningar för budgeten

▶ Budget i obalans 

▶ Arbetslöshet

▶ Utanförskap

▶ Bostadsbrist

▶ Försämrad ekonomi 

▶ Försämrad skattekraft

▶ Socialnämnden

▶ Skolfrågor

▶ Kulturfrågor

▶ Trygghetsfrågor



Förutsättningar för budgeten

Invånarantal 8 500

Löneutrymme 2,5 %

Ext. kostnader och intäkter 1,5 %

Int. kostnader och intäkter 1,8 %

Investeringsnivå 10 mkr

▶ Kungsör har nått upp till ett 
positivt resultat de senaste åren 
tack vare en ”dopad” ekonomi med 
stora statliga stöd.

▶ Framförallt socialnämnden har gått 
med ett massivt underskott 
beroende på bland annat den stora 
inflyttningen till kommunen utan 
att skattekraften har ökat i samma 
grad.

▶ Under de kommande åren kommer 
ekonomin att utvecklas än sämre 
på grund av bland annat minskat 
statligt stöd tillsammans med höga 
eller ökade behov.



Budget och ramar för 2017 - 2020 
▶ Budget och ramförslag

2017 2018 2019 2020

KS 71 000 72 500

BUN 207 751 218 500

SN 226 345 229 800

Summa 505 096 520 800

Finans 510 096 527 200

Netto 5 000 6 400

▶ Vår syn på budget och ramar

▶ Vi anser att den ekonomiska 
framtiden är så osäker att vi i 
dagsläget inte kan lägga 
budgetramar för 2019 och 2020.

▶ Vi förväntar oss stora 
åtstramningar de kommande åren.

▶ Trots att kommunens mål för 
invånarantalet uppnås, främst på 
grund av invandring, så ökar inte 
kommunens skattekraft i samma 
grad.

▶ Arbetet med åtstramningar måste 
påbörjas snarast, inte minst för att 
uppnå överskottsmålet på 1,5 %.



Arbete eller 
sysselsättning

▶ Minska behovet av tolkhjälp genom att 
inlärning av det svenska språket 
prioriteras i alla avseenden och med 
tydliga krav på anpassning för alla nya 
invånare. Då kan både kostnaderna 
och behovet av tolkar minska. 

▶ Arbetsförmedlingen bör ha ett kontor i 
Kungsör.

▶ Många arbetslösa flyttas till olika 
former av ersättningssystem som 
exempelvis A-kassa efter praktik. Vi 
vill att vuxenutbildning ska leda till 
riktiga jobb och egen försörjning. 

▶ SFI och andra åtgärder ska bedrivas på 
heltid.

▶ Alla deltidsanställda ska erbjudas 
heltidsarbete.

▶ Frågan om egen försörjning är 
ofta intimt förknippad med 
kunskaper i svenska språket.

▶ Ungdomars arbetslöshet 
förtjänar särskilda åtgärder.

▶ Inte minst invandrade kvinnor 
tillhör en grupp, som trots 
långvarig vistelse i Sverige, har 
svårigheter med svenska 
språket och därmed lätt hamnar 
i utanförskap.

▶ Invandrade barn får ofta ett för 
stort ansvar, när det gäller att 
agera tolk för sina föräldrar.



Utanförskap
▶ Framtidsutsikterna förvärras 

ytterligare när inflödet av nyanlända  
ökar och utbildningsplatser, 
arbetstillfällen och bostäder inte 
skapas i samma utsträckning.

▶ Vi vill införa en återvändarenhet i 
Kungsör som genom att på frivillig 
basis vägleda nyanlända och 
utrikesfödda till att återvända till 
respektive hemland kan vara en del av 
lösningen.

▶ Enheten ska ge personer, som står 
långt från arbetsmarknaden, bra 
förutsättningar att återvända genom 
samfinansiering från staten.

▶ Många med utomeuropeisk 
ursprung har haft svårt för att 
etablera sig i vårt samhälle och 
blir dömda till ett livslångt 
utanförskap, både ekonomiskt 
och socialt.

▶ Ett utanförskap där bidrag har 
blivit enda inkomstkällan. 



Bostadsbrist

▶ Vi förespråkar ett byggande där 
bevarande och synliggörande av 
kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara högt prioriterat och 
nya hus bör inte tillåtas bli för höga.

▶ För äldre vill vi se ett återinförande av 
ålderdomshem, dit äldre utan andra 
behov än eget rum med ett pentry och 
badrum ska kunna flytta för att 
minska isolering och ensamhet.

▶ Med stöd för återvändande ökar 
tillgängliga bostäder i framförallt det 
kommunala bostadsbolaget.

▶ För att säkerställa att HVB-hemmen 
för ensamkommande barn och 
ungdomar ges till de som är under 18 
år, ska alltid åldersbestämning 
utföras. Likaså ska könsfördelningen 
över de ensamkommande ses över, för 
att säkerställa en mer jämställd 
mottagning. 

▶ Den bostadsbrist vi ser idag, 
beror till stor del på den höga 
invandringen.

▶ Undanträngningseffekter på 
bostadsmarknaden gör att våra 
unga har problem att flytta 
hemifrån och bilda egna 
familjer.

▶ Möjligheten att flytta till 
Kungsör från andra orter för 
arbete eller till studier på andra 
orter försvåras.



Försämrad framtida ekonomi

▶ Med den stora invandringen finns det stor risk att skattekraften minskar, då 
många invandrare hamnar i bidragsberoende och blir tärande istället för 
närande.

▶ Försämrad framtida ekonomi ställer stora krav på våra nämnder att minska 
kostnader och arbeta effektivare.

▶ Kommunens anställda, inte bara tjänstemännen, måste få möjligheter att 
föreslå åtgärder som minskar kostnaderna i verksamheterna.

▶ Övriga kommuninvånare bör beredas möjligheter att rangordna vad de vill att 
kommunen ska satsa på och på vilken nivå.

▶ Överskottsmålet bör öka till minst 2 % årligen.

▶ Kommunens tjänstemän måste också se till att det inte finns övertalighet i de 
egna leden.

▶ Vid pensionsavgångar måste behovet av ny tillsättning av tjänsten noggrant 
utredas



Socialnämnden

▶ Socialnämndens ansvarsområde är för stort och svårt att överblicka samt 
mycket kostnadskrävande.

▶ Vi föreslår därför en uppdelning i 2 nya nämnder, Individ- och familjenämnd 
samt Äldrenämnd.



Skolfrågor

▶ Målen ska uttryckas i procent per 
betygsnivå i Sverige.

▶ Mobiltelefoner ska förvaras hos 
läraren under lektionstid.

▶ Invandrad elev ska gå i 
förberedelseklass till dess han/hon 
behärskar svenska språket tillräckligt 
bra och har tillräckliga kunskaper i 
aktuella ämnen för att kunna följa 
undervisningen i en normalklass.

▶ Vid misstanke att en elev är överårig, 
ska ålderstest genomföras.

▶ Björskogsskolan är sliten och behöver 
rustas för att ge barn och skolpersonal 
en dräglig arbetsmiljö.

▶ På skolans område anser vi att 
målen är för lågt satta.

▶ De störande faktorerna är för 
många.

▶ Björskogsskolans skick.



Kulturen i Kungsör

▶ Kultur- och fritidsfrågor lyder idag under Kommunstyrelsen, men bör utgöra 
en egen nämnd.

▶ Stödet till studieförbunden bör minskas och mer ideellt arbete krävas.

▶ Musikskolan ska ta emot alla som önskar en plats.



Trygghetsfrågor

▶ Räddningstjänsten ska fortsatt ha en plats i Kungsör. Störningar i samband 
med broöppning eller järnvägsbommar, som inte går upp, medför betydande 
risker för vårt samhälle vid brand, trafikolyckor och liknande.

▶ Polisstationen ska vara bemannad dagtid och kvälls- och nattetid ska 
patrullering ske.

▶ Väktare ska nyttjas i större utsträckning när poliser inte finns tillgängliga.

▶ Kameror bör finnas på utsatta platser.



Slutord

Trots att den framtida ekonomin ser dyster ut, så 
hoppas vi att vi tillsammans med övriga partier, våra 
invånare samt alla andra inblandade kan vända 
utvecklingen åt rätt håll.
Trots allt strävar vi alla för Kungsörs bästa. Det är bara 
vägen dit, som skiljer oss åt.
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§ 99 
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram 
ett förslag till budgetramar för 2018-2020. Förslaget bygger på den 
centrala ledningsgruppens förslag till korrigerat förslag utifrån 
kända budgetförutsättningar, antaganden och kända önskade till-
skott samt majoritetens prioriteringar. 
 
Förslaget innebär planering utifrån: 
- invånarantal om 8 500 personer 
- löneutrymme om 2,7 procent 
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt 

ökad hyror om 1,4 procent 
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, 

centrumplan, Södergården och nya skolan) 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   

 
Majoritetens förslag innebär att ingen kompensation lämnas för 
prishöjningar, minskade statsbidrag från välfärdsmiljarden och 
därmed ett budgeterat resultat 2018 på +7,5 miljoner kronor.  
 
Efter budgetberedningen lades dessa nya förutsättningar på 
finansen med ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att 
räkna om ramarna inför kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har genomfört detta för 2018 och de nya ramarna 
har räknats fram.  
 
Ramar för 2019-2020 behandlas under hösten när fler förutsätt-
ningar är kända. 
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Förslaget till ramar omräknat enligt budgetberedningens uppdrag (i 
miljoner kronor):  
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-08, § 2 
med underlag 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-22, § 6 
• Alliansens förslag till Budget 2018 
• Sverigedemokraternas Visionsbudget 2017-2020 

 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
efter genomförd 
omräkning Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-

jande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor: 
 

 Budget 
2017 

Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   

 
Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar: 

- Mikael Peterson (S) bifall till majoritetens förslag 

- Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till 
föreslagna budgetramar 2018, men noterar att det i Allian-
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sens förslag finns andra prioriteringar.  
 

Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-
jande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor: 
 
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   
 
Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 tas under hösten när fler 
förutsättningar är kända. 
 
En översyn av taxor och avgifter görs under hösten för beslut 
senast i november 2017. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) 
 
Särskilt yttrande Centerpartiet, genom Madelene Fager, anmäler särskilt yttrande till 

protokollet kring investering i nya poolbilar. 
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§  
Kommunfullmäktiges mål 2018  
(KS 2017/222) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, 
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha 
maximalt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• 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. 

 
Ett beslut har fattats om tillfällig ändring av första målet under 
2017. 
 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. Budgetberedningen 
föreslår oförändrade mål. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 (mål 1-4) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 215 (ändring 

mål 1 under 2017) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 25 (mål 5) 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-05-08, § 3 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 100 
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KS beslutsförslag Kommunfullmäktig beslutar att de kommunövergripande kommun-
målen för 2018 ska vara oförändrade. 
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§  
Interpellation – Leader Sörmland  
(KS 2017/241) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att Leader Sörmland 
är en viktig plattform för samverkan och utveckling av landsbyg-
den, men undrar hur aktiv kommunen är i föreningen och vad vi 
får ut av medlemsskapet.  
 
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- På vilket sätt är Kungsörs kommun delaktig i föreningen 
Leader Sörmland? 

- Finns det idéer eller planer på projekt i Kungsör för nuvarande 
planperiod? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Fager 
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§  
Interpellation – Klimatklivet (KS 2017/242) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation om riksdagens ny-
ligen beslutade ”klimatklivet” – ett stöd för bl.a. klimatinveste-
ringar, solcellsanläggningar, cykelbanor och infrastruktur för cykel 
och kommunikationsinsatser. Totalt har 700 miljoner avsatts till 
klimatinvesteringar till och med 2020.  
 
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Avser Kungsörs kommun att göra klimatinvesteringar och söka 
medel ur klimatklivet? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Fager 
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§  
Interpellation – Öppethållande på fritidsgår-
darna i sommar (KS 2017/246) 
Petter Westlund (C) frågar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande: 

- Kommer kommunens fritidsgårdar ha öppet i sommar? Om ja, 
under vilka former och öppettider? 

- Om inte, vilka prioriteringar/ansträngningar till att kunna hålla 
öppet under sommaren har gjorts? 

- Vilken beredskap finns att hålla efter skolgårdar eller andra 
allmänna platser under helger och hela sommaren? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Petter Westlund 
 

  



 

 

interpellation ang. fritidsgårdarna och öppethållande i sommar 

 

Sommar och sommarlov står bara veckor bort. En tioveckors lång ledighet från skolan är 

förmodligen av alla elever efterlängtat - och behövligt efter ett läsårs slit och kämpande 

med prov och hemuppgifter som gett nya kunskaper i olika ämnen.  

 

Sommaren kan dock vara väldigt lång. Särskilt om det råder brist på aktiviteter att 

sysselsätta sig med tillsammans med sina kompisar på hemmaplan. Jag tänker här 

främst på unga i tonåren som är i behov av mötesplatser även under den tid som skolan 

är stängd. För sommarlov betyder ju mer fritid och möjligheter att göra mer saker än 

vad som vanligtvis hinns med en onsdag mellan läxläsning och middag.  

 

Brist på aktiviteter och/eller mötesplatser vet vi renderar att skapa störning eller rent av 

oro på andra håll i kommunen. Skolgårdar som används som uppehälle är ett exempel. 

Skolgårdar där det redan nu syns en ökad nedskräpning under helgerna och som skapar 

otrygghet för elever när de kommer på måndagsmorgnarna. 

 

Detta har framförallt kommit av att ungdomars ordinarie tillhåll, fritidsgården, håller 

stängt hela sommaren. Bortsett från viss ferieverksamhet i början av sommarlovet har 

det sen varit igenbommat, tyst och släckt på fritidsgårdarna de senaste åren. 

 

Det är synd tycker Centerpartiet, som gärna skulle se mer öppet när de unga faktiskt har 

mer fritid. Vi tror det skulle vara möjligt. Tidigare år har bland annat föräldrar hört av sig 

och sagt att de kan hjälpa till för att hålla öppet och kanske kan civilsamhället hjälpa till 

att stötta. Möjligheterna kanske inte är oändliga, men i alla fall många.  

 

Detta år ser det i alla fall lite ljusare ut för kommunens unga. Föreningen Kollektivet ser 

ut att kunna hålla öppet i sommar - det är otroligt glädjande. Men hur ser det ut för 

kommunens egen verksamhet - har man prioriterat annorlunda detta år? För vi har ju 

hela kommunen att täcka. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande: 

 

 

1. Kommer kommunens fritidsgårdar ha öppet i sommar? Om ja, under vilka former 

och öppettider? 

2. Om inte, vilka prioriteringar/ansträngningar till att kunna hålla öppet under 

sommaren har gjorts? 

3. Vilken beredskap finns att hålla efter skolgårdar eller andra allmänna platser 

under helger och hela sommaren? 

 

 

Kungsör 24 maj 2017 

 

 

 

 

Petter Westlund (C) 

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

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

kommungräns 
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom 

kommungräns 
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till 

förmån för fossilfria fritidsbåtar 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Kerstin Åkesson 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§  
Motion – Fullmäktigecafé (KS 2017/251) 
Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) föreslår i en motion att  
- fullmäktigecafé arrangeras i samband med kommunfullmäk-

tiges sammanträden  
- fullmäktigecaféet ska öppna en halvtimma före annonserat 

sammanträde och förtroendevalda finns på plats för att svara på 
frågor 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene 
Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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