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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 25 mars 2019, klockan 16.00-18.30, med 
ajournering klockan 17.50-18.00. 

 

Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Claes Wolinder (L), Stellan Lund 
(M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) 
och Lars-Gunnar Andersson (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Elisabeth Kjellin (S), Joel Petersson (V). 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Haya Albabbili (S), Marie Norin Junttila (S), Ewa Granudd (M), Hannu 
Söderlund (KD), Lina Johansson (C), Anders Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD). 
  

Övriga  
deltagande  Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Bo Granudd, bibliotekschef Ulf Hölke 

§ 29, Rektor Johan Lantz § 29 och kanslichefen Josephine Härdin. 
 

 

Utses att justera Niklas Magnusson 
Ersättare för 
justerare Madelene Fager 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-03-25 klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       29-44 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson       
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Niklas Magnusson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2019-03-25, §§ 29-44 
Datum då 
protokoll anslås  2019-03-27 Datum då anslag  

tas bort 2019-04-17 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 29 
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 

 
a) Brottsofferjouren, verksamhetsledare Carolina Nässing  
 
Utgår på grund av sjukdom 

 
b) Skolbiblioteksfrågan, Ulf Hölke bibliotekschef samt Johan 

Lantz, rektor Kungs Karls skola 
 
Johan Lantz föredrar hur resonemanget kring lösningen av 
skolbiblioteksfrågan har arbetats fram tillsammans med den 
andra rektorn på skolan, Camilla Eriksson. Ulf Hölke redogör 
för hur det ordinarie biblioteket kan ses som ett komplement 
till skolbiblioteket men inte helt ersätta ett skolbibliotek.
  
c) Aktuell situation Kung Karls skola, Johan Lantz, rektor 

Kungs Karls skola. 
 

Johan Lantz berättar om aktuella utvecklingsområden inom 
skolverksamheten i Kungsör och specifikt gällande Kung Karls 
skola. Bland annat finns fokus på bemötande och ledarskap i 
klassrummet och att skapa vissa gemensamma rutiner kring detta. 
Syftet är att skapa ro i klassrummet genom att eleverna känner 
igen sig i lärarnas arbetssätt.  Fokusområden är även gemensam 
målbild kring bedömning, språkutvecklande arbetssätt, 
överlämning samt ämnesutveckling.  
 
d) Ekonomisk uppföljning.  

Bo Granudd, ekonomichef. 
 

Det finns ingen aktuell uppföljning eller prognos. Budgeten 
2019 är fortfarande ett ärende för beslut. 

 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 30 
Svar på motion –  Arrangera en 
Kungsörsdag (KS 2018/503) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att en Kungsörsdag arrangeras varje eller vart 
annat år. Tanken med dagen är att medborgarna ska kunna gå, 
cykla eller åka runt i kommunen och titta på olika verksamheter, 
t.ex. reningsverket, kommunhuset, skolor, förskolor, sporthall, 
ishall, lokaler i Gersillaområdet och badhuset.  
 
Förslagsställarna önskar också att då företag och organisationer 
intresserad av att visa upp sina verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiva till förslaget att 
arrangera en Kungsörsdag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-02-21 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 69 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen får 

uppdraget att föra dialog med lokala verksamheter och företag i 
syfte att återkomma med ett förslag på hur en Kungsörsdag skulle 
kunna se ut. Inspiration ska också inhämtas hos andra kommuner. 
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§ 31 
Svar på motion –  belysning Söders gärde 
(KS 2015/213) 

Jenny Andersson (KD) föreslog i en motion 2015 att belysning ska 
sättas upp längs grusvägen mellan Rybacksvägen och Torsgatan – 
Söders gärde. Det är ett populärt promenadstråk. Motionären 
föreslog solcellslampor för en lägre kostnad i längden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB lämnade 2015 ett yttrande som 
kommunstyrelsen lämnade som förslag till svar på motionen. Av 
det framgick att de ser positivt på förslaget, dock inte med 
solcellsbelysning. De förordar en traditionell belysning då 
solcellsbelysning fungerar sämre på vinterhalvåret. Kostnaden 
beräknades till ca 390 000 kronor, exklusive moms.  
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015 att lämna uppdraget 
till Kungsörs KommunTeknik AB och att det innefattade även 
undersökning om det finns möjlighet till bidrag för belysning. 
Motionen ansågs därmed besvarad. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår nu att traditionell belysning 
anläggs då solcellsbelysning har mycket sämre funktion under 
vinterhalvåret då bra belysning är önskvärd. En kostnadsberäkning 
av projektet är genomförd och uppgår till 708 000 kr. 
Medfinansieringsbidrag med 50 procent av kostnaden är sökt hos 
Trafikverket och om ansökan beviljas skulle anläggningskostnaden 
uppgå till 354 000. Om ansökan beviljas kan dessa medel bli 
tillgängliga 2020 och byggnationen genomföras under våren 2020. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD)  
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12 § 138 
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2015-08-25 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget med 354000 kr under 
förutsättning att medfinansiering av projektet beviljas och lämnar 
uppdraget till Kungsörs KommunTeknik AB för genomförande. 
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§ 32 
Svar på medborgarförslag – Fotbollsmål 
ovanför parken på Gersillagatan (KS 
2018/292)  
Ille och Anders Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp fotbollsmål ovanför parken på 
Gersillagatan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB har analyserat medborgarförslaget 
och kan konstatera att det skulle skapa ytterligare kostnader i driften 
av parkområdet. Centralt i Kungsörs kommun finns en utvecklad 
idrottsplats med många gräsytor utrustade för fotbollsändamål där 
spontanidrott kan bedrivas. 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att den centralt belägna 
idrottsplatsen istället nyttjas för att anlägga ytterligare ytor för 
fotbollsändamål. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 81 
• KKTABs tjänsteskrivelse 2019-03-01 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige avstyrker förslaget och hänvisar till redan 
etablerade ytor för fotbollsändamål. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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§ 33 
Svar på medborgarförslag – Gamla 
Kungsörsbilder i tomma skyltfönster (KS 
2018/495)  
Mats Gärdsfeldt har lämnat in ett medborgarförslag om att 
använda tomma skyltfönster för bildutställning av till exempel 
gamla Kungsör i de affärslokaler som står tomma. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommun-
styrelsen för beredning.  
 
Kungsörs kommun jobbar sedan en tid tillbaka med att få till ut-
ställningar av olika slag i tomma affärslokaler. Här kan man tänka 
sig att hembygdsföreningar, konstföreningar eller konstnärer, 
fotografer, hemslöjd eller andra intressanta utställningar ges 
möjlighet.  I detta koncept ser vi självklart möjligheten att använda 
skyltfönstren som utställningsyta för olika konstformer där bilder 
över gamla Kungsör kan vara en. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Mats Gärdsfeldt 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 57 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-01-16 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta 
jobba med att fylla våra tomma affärslokaler med olika 
utställningar förutsatt att fastighetsägarna ställer sig positiva till 
ett sådant samarbete. 
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§ 34 
Svar på medborgarförslag – Gymnastiksalen vid 
Karlaskolan (KS 2018/370, 379, 457, 513)  
Thomas Andersson och Bengt Lindstöm har lämnat in varsitt 
medborgarförslag och Anita Larsson har lämnat in två medborgaförslag 
gällande Karlaskolans gymnastikhall. I förslagen föreslås att den gamla 
gymnastiksalen bevaras, byggs om och anpassas till olika aktiviteter 
eller byggs om till konsertlokal och utställningshall. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Då alla förslag i grunden är att bevara gymnastiksalen, dock med olika 
förslag på aktiviteter och användningsområden, besvaras alla fyra förslag 
i ett gemensamt yttrande.  

 
Plankommittén har diskuterat ärendet och det beslutades att 
medborgarförslagen ska besvaras innan kommunfullmäktige fattar beslut 
om ändringen av detaljplanen. 
 
Alla förslag om olika verksamheter som kan bedrivas i gymnastiksalen 
är intressanta och lovvärda. Kungsörs kommun har förståelse för att 
förslagsställarna vill bevara byggnaden då den för många invånare är 
ett värdefullt minne. Gymnastiksalen är en byggnad som berör och en 
del anser byggnaden som vacker och att den förskönar området. Det är 
möjligt att bygga om och anpassa gymnastiksalen till de förslag som 
förslagsställarna föreslår men den framräknade kostnaden för detta på 
6 900 000 kronor är tyvärr för hög för att låta sig motiveras. Kostnaden 
ska jämföras med nödvändiga kommande investeringar inom bland 
annat förskola, äldreomsorg och mark för bostadsbyggande. Därför 
bedöms inte något av medborgarförslagen vara rimliga att genomföra. 
 
Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplaneändring 
för bostadsändamål, men om Kungsörs kommun beslutar att 
gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, 
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återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas 
eller avvecklas. 
 
Kungsörs kommun tackar för de engagemang som Thomas 
Andersson, Anita Larsson och Bengt Lindstöm uppvisat. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Medborgarförslag från Thomas Andersson och Bengt Lindström  
• Två medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 14,15,16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 58 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-05 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår samtliga fyra medborgarförslag. Om 

Kungsörs kommun efter detaljplanearbete beslutar att gymnastikhallen 
ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med förslag 
på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas. 

 
KS Överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) på 

att avvakta svar på medborgarförslaget och att undersöka intresset för 
Karlaskolans gymnastiksal externt.  

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena mot 

varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår samtliga fyra medborgarförslag. Om 

Kungsörs kommun efter detaljplanearbete beslutar att gymnastikhallen 
ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med förslag 
på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas. 

 
 

Reservation Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom 
Madelene Fager (C), skriftligt. 
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§ 35 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(KS 2019/59) 
Kommunfullmäktige godkände i december 2018 nya avgifter inom 
socialtjänsten från och med den 1 januari 2019 (KS2018/352).    
 

Socialförvaltningen har konstaterat att de behöver kompletteras/ 
revideras kring 
- förbrukningsvaror på särskilda boenden 
- installation av trygghetslarm 
- månadskostnaden för trygghetslarm 
- kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begrav-

ningslagen 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• socialnämndens protokoll 2019-02-19, § 16  
• socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-01  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i 

enlighet med socialnämndens förslag. 
 
 De nya avgifterna gäller från och med den 1 maj 2019. 

  
 
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr 10/2019.  
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§ 36 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205, KS 2018/471) 

 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10, § 61: 
 
Beslutade ramar samt uppdrag:  

 Ram 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 73,6 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 229,4 237,1 244,7 
Socialnämnden 237,8 246,9 256,9 
Delsumma 540,9 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO 5,1 0 0 
 
Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, 
i uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av 
uppdraget ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för 
att sedan redovisas för kommunfullmäktige.  
 
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.  
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 74, 4 77, 9 79, 4 
Barn- och utbildningsnämnden 233,3 237,7 242,6 
Socialnämnden 240,0 246,5 253,7 
Delsumma 547,7 562,1 575,7 
Finans 551,0 567,9 581,9 
NETTO 3,3 5,8 6,2 
 

 När kommunstyrelsen behandlande ärendet i februari 2019 

- presenterade kommundirektören, förvaltningschefer och 
bolagschefer de konsekvenser som blir i respektive 
verksamet av förslaget att skära ner budgeten med en 
procent 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-25          12 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

- noterades de beslutade förändringar som påverkar mellan 
verksamheter som inte omfattas av konsekvenserna av 
besparingarna på 1 procent: 
• Flytt av kostnader för Karlaskolans annex  

från barn- och utbildningsnämnden till  
kommunstyrelsen 1 miljon kr 

• Flytt av kostnader för tidigare Ulvesund  
från kommunstyrelsen till barn- och  
utbildningsförvaltningen för enheten VIVA  2 miljoner kr 

• Flytt av kostnader för Skogsudden från  
socialnämnden till barn- och utbildnings- 
nämnden  0,8 miljoner kr 

 
Gällande ramar utifrån beslut i kommunfullmäktige i december är 
därmed: 

 Ram 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 71,8 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 230,7 237,1 244,7 
Socialnämnden 234,7 246,9 256,9 
Delsumma 537,3 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO 8,7 0 0 

 
 Kommunstyrelsen beslutade att kalla till extra budget-

beredning den 11 mars för att ta fram ett beslutsförslag utifrån 
de åtgärder förvaltningarna presenterat. 

 
 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Protokollsutdrag budgetberedning 2018 03 11 § 3 
• Budget 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04 
• Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04 
• PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018 
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-02-04, § 1 
• Presentation om konsekvenser av beslutade ramar från förvaltningen 

2019-02-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25, § 16 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
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 Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019 (i 

miljoner kronor): 
 

 Ram 2019 
Kommunstyrelsen 71,8 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

232,2 

Socialnämnden 236,9 
Delsumma 540,9 
Finans -546,0 
NETTO 5,1 

 
De placeringar socialnämnden gör läggs utanför ramarna och tas 
på resultatet. 
 
Godkänd budget redovisas som KS-handling nr 12/2019.  
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§ 37 
Bokslut och årsredovisning 2018 för 
Kungsörs kommun (KS 2019/60) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 

 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen -1,4  
- barn- och utbildningsnämnden -1,8  
- socialnämnden +3,1 
- TOTALT verksamheter -0,1 

Finansieringen   -2,1 

TOTALT  -2,2 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner 
kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB - 0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB -15,2 
- Kungsör Vatten AB +/-0,0 
- Kungsörs Fastighets AB +5,1 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget negativt re-
sultat om 9,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  Orsaken 
är främst en stor avskrivning på en fastighet – tidigare Kung Karls 
skola och uppskrivning av fastigheten Vårdscentralen. 
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,5 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
695 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar 
positivt resultat med 30 000 kronor efter ianspråktagande ur tidi-
gare regleringsfond. Förbundens bokslut behandlas som separata 
ärenden.  
 
En återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund till 
kommunerna kommer att ske; för Kungsörs kommun 278 000 
kronor.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till Årsredovisning 2018 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2019-03-11, § 2 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs 
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen efter att 8,5 miljoner kronor av riktade statsbidrag återförs 
till och förbättrar resultatet för barn- och utbildning 2018. 
Återstående medel inom schablonersättningen för flyktingar (11,3 
miljoner kronor) överförs oförändrat till 2019. 
 
Kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att hitta en 
modell för hur schablonersättningen ska hanteras över tid. 

 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 11/2018. 
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§ 38 
Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2019/58) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat återbetala 695 000 kronor till 
förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens Myndighets-

förbund  
• Protokoll från förbundsdirektionen 2019-02-21 
• Revisionsberättelse granskning av bokslut 2019-02-27 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna 
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018. 
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§ 39 
Svar på revisionsrapport avseende efter-
levnad av FN:s barnkonvention (KS 2019/16)  
 
KPMG har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att 
granska hur FN:s konvention om barns rättigheter efterlevs i 
Kungsörs kommun. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunen har rutiner för hantering av barnrättsfrågor i flera delar. 
Genomgående rekommenderar revisorerna att kommunen 
ytterligare utvecklar sina formella arbetssätt samt nedtecknar 
riktlinjer och rutiner för dessa inom barnrättsområdet. Ett antal 
förslag till åtgärder listas. 
 
Kungsörs kommun anser att det finns delar av de rekommenda-
tioner som revisorerna anger som vi bör titta vidare på i det 
fortsatta arbetet som nämnder och kommunstyrelse har framför 
sig i sitt arbete med mål 2020 och framåt. 
Då en del av de föreslagna åtgärderna är kopplade till ett arbete 
med mål som kommer senare i år vill vi därför återkomma med ett 
mer komplett svar senare i höst. Ett mer fullständigt svar är möjligt 
först när den politiska beredningen är gjord av det som är politiskt 
betingat i revisionsrapporten och utifrån det kan vi sedan 
organisera oss och ta fram eventuella riktlinjer.  
Förslag på månad då svar är möjligt att ge blir då i november 2019. 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Granskningsrapport från KPMG inkommen 2019-01-23 
• Kommundirektörens, barn- och utbildningschefens och 

socialchefens gemensamma tjänsteskrivelse 2019-03-04 
 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen med ett samlat svar till revisionen från 
kommunens förvaltningar i november 2019.  
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§ 40 
Äskande om utökad ram från barn- och 
utbildningsnämnden (KS 2019/66)  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett äskande om 
utökad ram 2019 med motivering att det under hösten 2018 var fler 
föräldrar som önskade plats för sina barn i någon av Kungsörs 
förskolor än vad prognoserna från våren och sommaren 2018 
visade.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-20 att 
 
• hos kommunstyrelsen äska om en utökad ram för 2019 med 1 500 
000 kr 
• uppdra åt barn- och utbildningschefen att verkställa att en ny 
förskolavdelning kan öppnas i hus 10 på Ulvesundsområdet. 
• uppdra åt barn- och utbildningschefen att om behovet finns: 
verkställa att en utökning av barngruppen kan ske vid den tillfälliga 
förskoleavdelningen vid Karlasskolans annex under våren 2019. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2019-02-
20  

• Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-12 
• Barn- och utbildningschefens utredning 2018-12-12 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämnden äskande. 
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§ 41 
Rapport internkontroll – Uppföljning av den 
interna kontrollen på kommunstyrelsens 
förvaltning 2018 (KS 2018/67) 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-26 om en plan för 2018 års 
internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys. 
 
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt nio av planens 
tretton kontrollmoment. Av de moment som följts upp är resultaten 
goda och inga allvarliga avvikelser har identifierats.  

 
Mot bakgrund av denna uppföljning görs riskanalysen inför 2019 
års internkontrollplan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning 

2019-03-15 
• Kommunstyrelsens beslut om internkontrollplan 2018 2018-

02-25 § 42 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med 

godkännande till handlingarna. 
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§ 42 
Remissvar gällande avfallstaxa 2020 
VafabMiljö Kommunalförbund (KS 2018/514) 

 
Kommunalförbundet VafabMiljö har sänt över ett förslag till ny 
avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Den nya taxan för 
hushållsavfall är avsedd att gälla från och med 2020-01-01. 

 
Förfrågan om synpunkter på förslaget till ny taxa är ställd till 
kommunstyrelsen. Kungsörs kommun har skrivit ett remissvar i 
samverkan med de andra medlemskommunerna Köping och 
Arboga. I stort är kommunerna med på en översyn av taxan men 
har ställt ett antal frågor till VafabMiljö att beakta i den fortsatta 
processen för att justera och besluta om en ny taxa. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-03-15 
• Remiss gällande Avfallstaxa 2020 inkommen 2018-12-05 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunstyrelsen antar förvaltningens remissvar som sitt eget. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)  
  på ett tilläggsyrkande enligt följande: 
 

År 1996 införs källsortering i Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun 
i samband med invigning av ny avfallspanna på Norsa på grund av ett 
nytt miljötillstånd. Det osorterade kärlet försvinner och 
kommunalförbundet inför sortering i grön och brun tunna. Efter 23 år 
vill Vafab återigen införa möjligheten för kunderna ett osorterat 
kärl.  Enligt Vafab själva ger osorterat kärl störst miljöbelastning. Vi 
anser inte att man ska kunna friköpa sig ansvaret att sortera. Kungsörs 
kommun rekommenderar därför Vafab att ta bort abonnemangstypen 
osorterat kärl. Det vore mer önskvärt om Vafab fokuserade på att 
utveckla nya abonnemangstyper.   
 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till Madelene Fagers tilläggsyrkande. 
 
Niklas Magnusson (M) yrkar avslag på Madelene Fagers tilläggs-
yrkade. 
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 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om alla kan ställa 

sig bakom kommunstyrelsens förlag, för att sedan ta ställning till 
tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att så är fallet. 

 
 Ordföranden ställer sedan de båda yrkandena mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Magnussons (M) 
avslagsyrkande.  

  
 Votering begärs. Mötet ajourneras tio minuter för överläggningar. 
 
 Ordförande redogör för att voteringen ska gå till enligt följande: 
 
 Ja-röst läggs för Madelene Fagers (C) tilläggsyrkande. 
 Nej-röst läggs för Niklas Magnussons (M) avslagsyrkande. 
 
 Votering genomförs 
 
 Ja-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), 

Elisabeth Kjellin (S), Joel Petersson (V), Madelene Fager (C), 
Petter Westlund (C), Lars-Gunnar Andersson (SD). 

 
 Nej-röster läggs av Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas 

Magnusson (M) och Roland Jansson (SD). 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag med tilläggsyrkandet från Madelene Fager (C) 
 

 
Beslut  Kommunstyrelsen antar förvaltningens remissvar som sitt eget med 

tillägget: 
 År 1996 införs källsortering i Kungsörs, Arbogas och Köpings 
kommun i samband med invigning av ny avfallspanna på Norsa på 
grund av ett nytt miljötillstånd. Det osorterade kärlet försvinner och 
kommunalförbundet inför sortering i grön och brun tunna. Efter 23 år 
vill Vafab återigen införa möjligheten för kunderna ett osorterat 
kärl.  Enligt Vafab själva ger osorterat kärl störst miljöbelastning. Vi 
anser inte att man ska kunna friköpa sig ansvaret att sortera. Kungsörs 
kommun rekommenderar därför Vafab att ta bort abonnemangstypen 
osorterat kärl. Det vore mer önskvärt om Vafab fokuserade på att 
utveckla nya abonnemangstyper.  
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§ 43 
Meddelanden 
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2018: Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna. Dnr KS 2019/54 

Mark- och gatuansvarig Lisa Kohlström har skickat en 
slutredovisning till trafikverket för statlig medfinansiering av 
ombyggnation av Drottninggatan i Kungsör. Dnr KS 2017/121 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna bredd för transport: 

• mellan Stockholm - Orust för Torgesson Transport AB för 
transport av båt. Dnr KS 2019/12 

Ekonom Irene Berglund har återrapporterat 2018 års statsbidrag 
till socialstyrelsen: 

• Avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.             
Dnr KS 2018/492 

• Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Dnr KS 2018/23 

• Avgiftsfri simskolaför elever i förskoleklass. Dnr KS 2018/225 
   
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till  

• Restaurang Nellys – uteservering- under perioden 2019-04-01 
– 2019-09-30. Dnr KS 2019/36 

Revidering av reglementen och samverkansavtal för gemensam 
Hjälpmedelsnämnd. Dnr KS 2019/620 

Mälardalsrådet - Två rapporter om Stockholm - Mälarregionens 
internationella kontakter. Dnr KS 2019/89 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Transtema Network Services AB – akut telefel vid 
Drottninggatan 11 den 20/2 2019. Dnr KS 2019/13 

• Netel AB – tryckning under Drottninggatan och sedan 
schaktning Dammenvägen/Drottninggatan under perioden 
2019-03-11 – 2019-07-31. Dnr KS 2019/13 
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• Netel AB – fiberkanalisation i Råsta, Montagevägen och 
Slokärrsvägen 5 under perioden 2019-03-11 – 2019-03-31. 
Dnr KS 2019/13 

• Eltel Networks Infranet AB – anslutning villakunder till 
fibernät under perioden 2019-04-01 – 2019-05-31.  
Dnr KS 2019/13 

Västmanlands läns luftvårdsförbund håller Förbundsstämma  
2019-03-20. Dnr KS 2019/86 

Västmanlands tolkservice ekonomiska förening håller ordinarie 
föreningsstämma fredagen den 24 maj 2019. 

 

Bilagda protokollsutdrag/skrifter från: 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019-02-21 § 14 
Årsredovisning 2018. Dnr KS 2019/58 

• Strategisk regional beredning 2019-02-01 § 10 Former för 
regional samverkan. Dnr KS 2019/63 

• KFAB 2019-02-21 § 1892-1902 
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Badhuset. Dnr KS 2019/56 

• Trafiken på Torsgatan. Dnr KS 2019/64 

• Hjälpas åt att göra fint i Kungsörs kommun. KS 2019/77 
 

Undertecknade avtal: 

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat arrendeavtal med Elite 
Sängar i Kungsör AB. Avtalsperiod: 2019-03-01 –  
2024-02-28. Dnr KS 2019/82 

Kommundirektör Claes-Urban Boström har undertecknat: 

• Personuppgiftsbiträdesavtal med Västra Mälardalens 
Kommunalförbund. Avtalet gäller tills vidare. Dnr KS 2019/83 

• Kopiatoravtal - kopiator till våning 3 i kommunhuset.  
Dnr KS 2019/85 
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Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har enligt beslut i 
KF 2018-04-09 § 38 undertecknat avtal om samverkan för Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd inom Köping, Arboga, 
Kungsör, Surahammar och Hallstahammars kommuner.  

 
Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022  

• 19:10 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar  
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 44 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 13 februari 2019, § 
1 beviljat Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 500 
kronor för julgransplundringen 2019. Dnr KS 2019/41 

 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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