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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 11 september 2017, klockan 18.30-20.15, ajournering 19.30-
19-35  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban 
Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren 
(S), Margareta Johansson, (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson 
(MP), Peter Åkesson (MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), Gunnar Karlsson (C), 
Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), Carina 
Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), Rebecca 
Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD), Annicka Eriksson (SD), Rune 
Broström (SD), Roland Jansson (SD) och Per Hammarström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), 

Joel Petersson (V), Margareta Barkselius (C) och Sofia Axelsson (L). 

 

Ersättare  Elisabeth Laestander (S), Ingemar Hielte (MP), Staffan Norgren (M), och Uno Gripenbert 
(KD). 

Övriga  
deltagande  Revisor Lars Wigström (S) § 133 och kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Mikael Peterson och Hans Carlsson  
Ersättare för 
justerare Rigmor Åkesson och Petter Westlund  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-09-12, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        115-137 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Mikael Peterson   Hans Carlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2017-09-11, §§ 115-137 
Datum när 
anslag sätts upp 2017-09-13 Datum när anslag  

tas ner 2017-10-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  tdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-09-11 
 

115 Allmänhetens frågestund 

116 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande bistånds-beslut 

117 Svar på motion – En fri måltid per dag för alla pensionärer över t.ex. 80 år 

118 Svar på motion – Badsjö på Söders gärde 

119 Svar på motion - Innovationsutveckling för en smartare välfärd 

120 Svar på motion - Inför en digital mötesplats medborgardialog 

121 Svar på motion – Inför inrymningsträning i skola och förskola 

122 Svar på motion – Dagsljuslampor i klassrum 

123 Svar på motion – Gör ängar av gräsytor 

124 Svar på motion – Köp och placera ut bänkar i Valskog 

125 Svar på motion – Fullmäktigecafé 

126 Svar på medborgarförslag - Gör Ungdomens hus av Borgvik  

127 Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige  

128 Upphävande av beslut om förenklad handläggning av servicetjänster inom 
hemtjänsten för personer över 75 år 

129 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten och Regler för färdtjänst 

130 Ägardirektiv för 2018 i bolagskoncernen 

131 Förvärv av aktier i Inera AB, bolag inom SKL Företag AB 

132 Utvärdring av Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 för Kungsörs 
kommun samt tillsättande av ny parlamentarisk styrgrupp 

133 Räkenskapssammanställningar och revisionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2016 

134 Årsredovisning 2016 – VafabMiljö kommunalförbund 
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135 Delårsrapport 1 2017 för Gemensamma Hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedels-
centrum 

136 Motion – Stenladan i Lockmora 

137 Motion – Genomförandeplan av kommunens framtida omsorgsbehov 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 115 
Allmänhetens frågestund (KS 2017/16) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 116 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2017/142) 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade åtta ej verkställ-
da beslut och ett avslutat beslut på egen begäran och två verk-
ställda beslut att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
andra kvartalet 2017. De ej verkställda är: 
- Tre beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10 och en kvinna med avbrotts-
datum 2016-11-22. Ärendena har varit i Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i erbjudet möte som 
skulle leda till en lösning.   

- Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. Besluts-
datum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12. En av perso-
nerna har erbjudit lägenheter och skulle lämna besked vecka 
28. 

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

- Ett beslut särskilt boende enligt SoL för en kvinna. Beslutsda-
tum 2017-01-26. 

De verkställda besluten gäller dels stödfamilj LSS för en man 
(Beslutsdatum 2016-11-25, verkställt 2017-05-16), dels särskilt 
boende SoL för en man (Beslutsdatum 2017-01-02, verkställt 
2017-05-03). 

Det ärende som avslutats på egen begäran gäller korttidsvistelse 
LSS för en man.  
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Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-06-26 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Maivor Norgren, Ewa Granudd, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 117 
Svar på motion – En fri måltid per dag för 
alla pensionärer över t.ex. 80 år (KS 2017/90) 
Maivor Norgren och Ewa Granudd, båda (M) föreslår i en motion 
att Kungsörs kommun ska införa en fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år. Motionärerna pekar på att detta skulle 
stärka dessa pensionärer både fysiskt och psykiskt och ge dem 
sysselsättning, gemenskap och kanske lite motion. Erbjudandet 
skulle gälla en gratis måltid varje dag på t.ex. Misteln. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- det är möjligt att det skulle gå att lösa tillagning, logistik och 
servering rent praktiskt med de resurser som finns i form av 
tillagningskök och matsalar 

- servering skulle få lov att ske efter ordinarie lunchtid 

- en förstärkning skulle behövas av personal och utökad budget 
för råvaror 

- behovet av ramökning beräknas till 830 000 kronor om 10 
procent av personerna över 80 år skulle nyttja möjligheten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Maivor Norgren och Ewa Granudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 46 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-17, § 26 

jämte tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 110 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Akten 
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§ 118 
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde  
(KS 2017/91) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expan-
derbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första 
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med 
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet 
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden. 
 
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö 
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat sitt tidigare för-
slag till svar på motionen. Tidigare förslag byggde på muntligt 
information från länsstyrelsen. Nu har ett skriftligt svar begärts. 
Av det framgår: 

- ”Den ena delen rör anläggandet av badsjön, dvs grävningen 
av ’gropen’ på åkern. Den innebär inte vattenverksamhet, efter-
som man inte gräver i ett vattenområde. Gräver man under 
grundvattenytan räknas det dock som vattenverksamhet. För 
den nya badsjön kommer det inte att finnas något strandskydd, 
om platsen för anläggandet inte omfattas av strandskydd idag. 

- Den andra delen rör vattenuttaget från Arbogaån att fylla 
badsjön med. Bortledning av högst 600 kubikmeter ytvatten 
per dygn (dock högst 100 000 kubikmeter per år) från ett vat-
tendrag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och 
ska anmälas till Länsstyrelsen. Större uttag är tillståndspliktiga 
och tillstånd söks i så fall hos mark- och miljödomstolen. Bero-
ende på hur vattenuttaget görs (anläggning av pumpanordning-
ar, om grävning behövs för nedläggande av ledning osv) kan 
uttaget också komma att kräva dispens från strandskyddet 
längs Arbogaån”. 

 
Svaret innebär det att det finns en öppning för en sådan åtgärd 
även om arbetet kommer att ta lång tid innan vi når fram till ett 
sådant beslut i samtliga instanser. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förvaltning noterar att det i nuläget pågår sex 
detaljplaner/ändringar och ungefär lika många ligger och väntar på 
att kunna påbörjas. I nuläget finns inte möjlighet att göra mer.  
 
Förvaltningen föreslår att frågan får prövas den dagen det är dags 
att lyfta frågan om att detaljplanelägga ytterligare ett nytt område. 
Det kan också vara så att något helt annat område ska detaljplane-
läggas först. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 74 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-08, § 80 (återremiss) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 111 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
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Stellan Lund, Madelene Ericsson, Jenny Andersson, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 119 
Svar på motion – Innovationsutveckling för 
en smartare välfärd (KS 2017/138) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun  

- utvecklar ett strukturerat arbete med innovationer i den egna 
organisationen för att främja nya idéer och utveckling 

- inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och utveck-
ling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med 
förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling av verk-
samheten.  

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
   Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att första punkten bifalls, 

men att andra punkten avslås. Förvaltningen menar bl.a. att 
- vi bygger in ett problem om vi inrättar ett bonussystem för 

innovationer och kreativa effektiviseringsförslag 
- det är varje anställds plikt och definitivt samtliga chefers plikt 

att göra allt de kan för att hjälpa till att förbättra organisation-
en, kulturen och effektiviteten  

- det är viljan att göra det lite bättre för kommunens invånare 
varje dag som ska vara avgörande, inte att jag får en engångs-
summa för en klok tanke eller idé 

- vid de årliga lönesamtalen ska den som presterar mer än vad 
som förväntas premieras. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 75 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 123 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige 

- bifaller motionens första punkt – Kungsörs kommun utvecklar 
ett strukturerat arbete med innovationer i den egna organisa-
tionen för att främja nya idéer och utveckling 
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- avslår motionens andra punkt – Kungsörs kommun inför ett 
bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos 
medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag 
på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden:  
- Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionens båda förslag 
- Pelle Strengbom (S) och Sofia Axelsson (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige 

- bifaller motionens första punkt – Kungsörs kommun utvecklar 
ett strukturerat arbete med innovationer i den egna organisa-
tionen för att främja nya idéer och utveckling 

- avslår motionens andra punkt – Kungsörs kommun inför ett 
bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos 
medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag 
på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager 

(C) muntligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson, Eleonor Westlund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 120 
Svar på motion – Inför en digital mötesplats 
medborgardialog (KS 2017/156) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska införa en digital mötesplats för 
medborgardialog. Enligt motionärerna är det  

- ett sätt att stärka förtroendet mellan kommunen, politiken och 
invånare 

- ett viktigt komplement till den befintliga beslutsprocessen  
 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
   Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att 

- de digitala möjligheter som finns i dag att föra dialog, föra 
fram förslag och få svar på synpunkter hittar man under 
rubriken ”Kontakt och dialog” på kommunens webbplats. Det 
handlar framför allt om att man kan lämna sin synpunkt och få 
svar, att man kan lämna medborgarförslag och kontakta 
politiker. Kommunen har också en Facebooksida.  

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att 
hjälpa kommunerna att på ett strukturerat sätt utveckla sin 
medborgardialog. Det finns vägledning och stöd på SKL:s 
webbplats och även i olika nätverk för dels politiker och dels 
tjänstemän. Kungsörs kommun var representerat i dessa 
nätverk med två tjänstemän och en politiker under 2015 och en 
process med att ta fram ett styrdokument initierades. När två av 
tre representanter slutade avstannade dock detta arbete. 

 
Förvaltningen föreslår att kommunen tar upp arbetet igen med ett 
styrdokument för medborgardialog och i det arbetet tittar på 
lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör undersökas är 
det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet bör lämpliga 
samarbeten sökas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 76 
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• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 124 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta 

arbetet med styrdokument för medborgardialog och i det arbetet 
tittar på lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör 
undersökas är det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet bör 
lämpliga samarbeten sökas. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden:  
- Madelene Fager och Petter Westlund  båda (C) yrkar bifall till 

motionens förslag 
- Pelle Strengbom och Mikael Peterson båda (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta 

arbetet med styrdokument för medborgardialog och i det arbetet 
tittar på lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör 
undersökas är det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet 
bör lämpliga samarbeten sökas. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager, 

Petter Westlund, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga 
(C) muntligt. 
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§ 121 
Svar på motion – Inrymningsträning i skola 
och förskola (KS 2017/186) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge i uppdrag att inför regelbunden inrymningsträning för 
personal och elever på kommunens skolor och förskolor. 
 
Tanken är att barnen snabbt ska kunna sättas i säkerhet genom att 
stänga in barnen i klassrummet så fort som möjligt om en hotfull 
situation uppstår – en ”tvärtomövning” till brandövningarna. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Nämnden förslår att motionen ska avslås då 
det redan finns en medvetenhet och agerande i förvaltningen i 
frågan. Trygghet och säkerhetsarbete är ett pågående arbete.  
Utbildningsinsatser i händelser som t.ex. brand och väpnat våld 
genomförs kontinuerligt. Vid den här typen av utbildningar deltar 
även beredskapssamordnare och representanter för polisen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 88 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-14, § 32 

inkl. tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 125 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns en med-

vetenhet och agerande i barn- och utbildningsförvaltningen i 
frågan. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden:  
- Carina Sjölund (M) yrkar bifall till motionens förslag 
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns en med-

vetenhet och agerande i barn- och utbildningsförvaltningen i 
frågan. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Carina Sjölund (M) 

muntligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 122 
Svar på motion – Dagsljuslampor i klassrum  
(KS 2017/190) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att göra ett test med dagsljuslampor och utvärdera 
detta med avseende att successivt byta ut armaturer i skolorna mot 
dagsljuslampor. 
 
Motionären skriver bl.a. att studier visar att man med god belys-
ning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att bolaget utrett de tekniska förut-
sättningarna och kostnaderna för installation av dagsljusbelysning i 
klassrum. Det är full tekniskt möjligt att installera, men kostnaden 
för ett klassrum är ca 90 000 – 100 000 kronor. Kostnaden per 
klassrum minskar om installation utförs i flera klassrum vid sam-
ma tillfälle. Energimässigt medför dagsljusinstallation inte någon 
större energivinst.  
 
Bolaget föreslår att motionen avslås med hänvisning till de stora 
investeringskostnaderna. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 89 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 126 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de stora 

investeringskostnaderna. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden:  
- Carina Sjölund (M) yrkar bifall till motionens förslag 
- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
- Stellan Lund (M) yrkar återremiss för bättre utredning. 
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Carina Sjölund, akten 
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt 
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa 
proposition enligt följande: 

1) Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare 
(återremitteras). 

2) Om ärendet ska av göras idag: Kommunstyrelsens förslag mot 
bifallsyrkandet till motionen. 

 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöra idag eller senare och 
finner att det ska avgöras senare.  
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning vilken god-
känns. Den som röstar för avgörande idag röstar ja. Den som röstar 
för avgörande senare (återremiss) röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: 
Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban Dahlgren 
(S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), 
Rolf Lindgren (S), Barbro Jansson (S), Margareta Johansson, (S), 
Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström 
(S), Tauno Arbelius (S), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson 
(MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), Margareta 
Barkselius (C) Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), Sofia 
Axelsson (L) Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny 
Andersson (KD) och Gunilla A Aurusell (S) 
 
Nej röstar: Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson 
(M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren 
(M), Ewa Granudd (M), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström 
(SD), Roland Jansson (SD) och Per Hammarström (SD). 
 
Christer Henriksson (V) och Joel Pettersson (V) avstår från att 
rösta. 
 
Omröstningen utfaller med 25 ja- och 11 nej-röster. Två ledamöter 
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot bifalls-
yrkandet till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de stora 

investeringskostnaderna. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Carina Sjölund (M) 

muntligt. 
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Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 123 
Svar på motion – Gör ängar av gräsytor 
(KS 2017/192) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att anlägga ängar istället för gräsytor på lämpliga och 
strategiska platser, främst i Kungsörs och Valskogs tätorter. 
 
Motionären skriver bl.a. att många ängsväxter är på väg att bli 
ovanliga eller är utrotningshotade. Som ekokommun bör Kungsör 
aktivt främja den biologiska mångfalden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att det i den grönstruktur-
plan som antagits av kommunfullmäktige finns förslag på att an-
lägga ängar på strategiska platser mellan och i våra grönområden. 
Det görs som en del i arbetet med att öka den biologiska mångfal-
den i tätorten. Bolaget kommer att se över lämpliga platser och 
lämpliga metoder för att försöka anlägga ängar i tätorten framöver. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 90 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 127 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det arbete som redan pågår kring anläggande av ängar på 
strategiska platser mellan och i våra grönområden. Arbetet sker 
utifrån den antagna Grönstrukturplanen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Hans Carlsson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 124 
Svar på motion – Köp och placera ut bänkar i 
Valskog (KS 2017/203) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att minst två bänkar place-
ras utmed elljusspåret i Valskog och minst en bänk utmed Skarp-
ängsvägen.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att en bänkgrupp placerades ut i 
samband med byggandet av utegymmet i Valskog och att det är 
fullt möjligt att köpa in fler bänkar och göra en behovsinventering 
av var de bäst skulle kunna placeras. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 91 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-06-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 128 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Hans Carlsson 

(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun 

Teknik AB i uppdrag att  
- göra en behovsinventering av var bänkar, utöver den bänk-

grupp som redan placerats vid utegymmet, bäst skulle kunna 
placeras i Valskog samt 

- köpa in och placera ut dem. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stellan Lund, Madelene Fager, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 125 
Svar på 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 kommunfullmäkti-
ges sammanträden  

- fullmäktigecaféet ska öppna en halvtimma före annonserat 
sammanträde och förtroendevalda finns på plats för att svara på 
frågor 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det kan vara värt att prova 
idén från och med det att mötena hålls i nya skolan där en cafédel 
kommer att finnas i stora entréhallen. Förvaltningen föreslår att 
partierna själva sköter caféet i form av ett rullande schema och att 
försöket utvärderas efter en tid. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene 

Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 113 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-97-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 129 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och genomför ett försök 

under våren 2018 med fullmäktigecafé en halvtimma före annon-
serat sammanträde. Caféerna arrangeras av partierna själva i 
rullande schema. 

 
 Försöket utvärderas inför sommaren 2018 för ställningstagande 

till om detta ska permanentas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kerstin Hedberg, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 126 
Svar på medborgarförslag – Gör Ungdomens 
hus av Borgvik (KS 2017/264) 
Kerstin Hedberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
ge Borgvik till ungdomarna i Kungsör i det skick fastigheten är i 
idag för att de själva ska få göra om det till ett Ungdomens hus. 
Hon föreslår överlåtelse till stiftelseform med klausuler som gör att 
ungdomarna själva får ansvaret.  
 
Förslagsställaren menar att föräldrar, vuxna och ungdomarna kom-
mer att se till att det införskaffas det som ungdomarna behöver för 
att rusta upp och inreda huset. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget ska avslås. 
Husets skick, som det är nu, kan inte tillåta någon verksamhet. 
Det är inte försvarbart med den omfattande renovering som kräv, 
bl.a. för att 
- betongen är fuktskadad så miljön inomhus inte går av vistas i 

på grund av fukt och mögel  
- den bärande konstruktionen har blivit försvagad på grund av 

röta 
- det finns risk att huset innehåller PCB  
 
Ett redan tidigare fattat beslut visar att Kungsörs kommuns poli-
tiker redan bestämt sig för att Borgvik ska rivas och området ska 
detaljplaneläggas för bostadsändamål och därmed skapa möjlighe-
ter för Kungsör att växa. Att riva byggnaden Borgvik är det enda 
rätta och det mest ansvarsfulla beslutet som kan tas så som det ser 
ut idag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kerstin Hedberg 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 102 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 130 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-11  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Länsstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 127 
Ändring av antal mandat i kommunfullmäk-
tige (KS 2017/159) 
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför 
nuvarande mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har 
åter aktualiserats.  
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. 
föreslår enhälligt att antalet mandat minskas till 31. 
 
Kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberätti-
gade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Kungsör 
har i nuläget 39 mandat. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05 
med bilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 76 Bordläggning 
• Kommunstyrelsens prokokoll 2017-05-24, § 191 Bordläggning 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 114 jämte reserva-

tion 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i kom-

munfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Per Strengbom (S), Stellan Lund (M) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 
- Petter Westlund (C) yrkar på avslag, dvs. oförändrat antal 

ledamöter 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för avslag röstar nej. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Länsstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Mikael 
Petersson (S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Rigmor 
Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Barbro Jansson (S), Ann-Catrin 
Cederlund (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Joel 
Pettersson (V), Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans 
Carlsson (M), Niklas Magnusson (M), Ewa Granudd (M), Sofia 
Axelsson (L) Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny 
Andersson (KD), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström (SD), 
Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Gunilla A 
Aurusell (S) 
 
Nej röstar: Ronny Moström (S), Petter Westlund (C), Madelene 
Fager (C), Margareta Barkselius (C) Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Carina Sjölund (M) och Maivor Norgren (M), 
 
Följande ledamöter avstår för att rösta: Dan Stigenberg (S), 
Margareta Johansson, (S), Gunilla Lindström (S), Kerstin Åkesson 
(MP) och Peter Åkesson (MP). 
 
Omröstningen utfaller med 25 ja- och 8 nejröster. Fem ledamöter 
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager, 

Eleonor Westlund, Margareta Barkselius, Gunnar Karlsson och 
Petter Westlund samtliga (C) skriftligt. 
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Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 128 
Upphävande av beslut om förenklad hand-
läggning av servicetjänster inom hemtjäns-
ten för personer över 75 år (KS 2017/289) 
Kommunfullmäktige beslutad i augusti 2010 att införa förenklad 
handläggning och biståndsbedömning av servicetjänster till de som 
fyllt 75 år. Avgifter för tjänsterna beslutades av kommunfullmäk-
tige i oktober samma år. 
 
Rättsområdet har ändrats sedan införandet.  
 
Socialnämnden föreslår att förenklad handläggning ska upphävas 
från och med den 1 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-08-30 § 63 (Införande av 
förenklad handläggning) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25, § 71 (Avgifter) 
• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 98 jämte 

tjänsteskrivelse 2017-06-02 med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 131 
 

Beslut Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från den 30 augusti 2010, 
§ 63 om förenklad handläggning och till detta hörande avgifter. 
 
Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2017. 
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Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 129 
Revidering av Avgifter inom socialförvalt-
ningen och Regler för färdtjänst  
(KS 2017/290) 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i oktober 2016. 

 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ändrade avgif-
ter.  För att underlätta kommande avgiftsjusteringar har reglerna 
om egenavgifter för färdtjänst flyttats från Regler för färdtjänst till 
dokumentet Avgifter inom socialtjänsten.  
 
Nämnden har ställt sig bakom förslaget som föreslås gälla från den 
1 januari 2018.  
 
Större ändringar är: 
- timpriset justeras upp från 328 till 367 kronor per timma 

- avgifterna för ej biståndsbedömda insatser – förenklad hand-
läggning stryks 

- en ny avgift för hembesök av sjuksköterska kvällar, nätter och 
helger med 180 kronor per besök tillkommer (den enskilde 
debiteras högst en besöksavgift per dygn oavsett antal besök) 

- avgiften för logi vid korttidsvistelse/växelvård slopas och total-
kostnaden per dygn blir 187 kronor mot tidigare 200 kronor 

- öppenvårdstaxan till externa kunder höjs kraftigt för att svara 
upp mot den faktiska kostnaden 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 99 jämte tjänste-
skrivelse med bilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 132 
 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Marie Norin 

Junttila (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar 

- Avgifter för socialtjänsten enligt socialnämndens förslag 
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Socialnämnden, akten 
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- Regler för färdtjänst enligt med socialnämndens förslag. Egen-
avgifterna för färdtjänst lyfts ut och förs över till Avgifter inom 
socialtjänsten. 
 

Ändringarna görs från och med den 1 januari 2018. 
 
 
Reviderade Avgifter inom socialtjänsten och Regler för färdtjänst 
redovisas som KS-handling nr 23 respektive 24/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Inklusive KS-handling till: Kungsörs Kommunföretag 
AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB 
och Kungsörs Fastighets AB 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 130 
Ägardirektiv för år 2018 i bolagskoncernen  
(KS 2017/294) 
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i januari 
2017.  
 
Ett förslag till direktiv 2018 har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ägardirektiv för år 2017 - KS-handling nr 2/2017 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-06-13 

jämte förslag till ägardirektiv  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 133 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning informeras om att några 

redaktionella ändringar ska göras i ägardirektiven: 
- Kungsörs KommunTeknik AB ska skrivas med stort T,  
- ”skall” ska bytas ut mot ”ska” och  
- på sidan 8 under rubriken Ekonomiska åtaganden ska 

meningen ”Ett regelverk för internhyressättning skall utformas 
under året och en ansvarsfördelning mellan hyresvärd och 
hyresgäst skall fastställas under 2016.” tas bort. Detta är redan 
genomfört genom den antagna gränsdragningslistan. 

 
 Följande yrkanden framförs: 

- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
- Madelene Fager (C) yrkar ändring på sidan 6, första stycket 

från: ”En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i 
samhällsbyggnadsprocessen bör vara försäljning av fastig-
heter.” 
till: ”Som finansieringskälla för bolagets deltagande i sam-
hällsbyggnadsprocessen ska försäljning av fastigheter ske. Vid 
tillfälligt finansieringsbehov som uppstår vid byggande av 
lägenheter i bostadsrättsform får upplåning ske.” 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens 

förslag med redaktionella ändringar mot detsamma inklusive 
Madelene Fagers ändringsyrkande och finner att kommunfullmäk-
tige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med redaktionella 
ändringar. 
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AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB 
och Kungsörs Fastighets AB 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2018 i bolagskon-
cernen i enlighet med förslaget, dock med följande justeringar: 
-  meningen ”Kvinnor och män bemöts på lika villkor” under 

Allmänna avsnittet för Koncernen Kungsörs Kommunföretag 
AB tas bort. 

- Kungsörs KommunTeknik AB skrivs med stort T,  
- ”skall” byts ut mot ”ska” och  
- på sidan 8 under rubriken Ekonomiska åtaganden tas 

meningen ”Ett regelverk för internhyressättning skall utformas 
under året och en ansvarsfördelning mellan hyresvärd och 
hyresgäst skall fastställas under 2016.” bort. 

 
 
 Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr 25/2017. 
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Sveriges Kommuner och Landsting, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 131 
Förvärv av aktier i Inera AB, bolag inom SKL 
Företag AB (KS 2017/250) 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt 
av alla landsting och regioner. Den 7 oktober beslutade Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Detta öppnar upp för 
att Sveriges kommuner ges möjlighet att köpa aktier i Inera till ett 
pris om 42 500 kronor för fem aktier.  
 
Kungsör, Köping, Surahammar och Arboga kommuner har haft en 
dialog med Inera AB för att diskutera möjligheten till att vi fyra 
kommuner skulle kunna bli pilotkommuner för att se hur Inera AB 
skulle kunna vara en motor och utvecklare av kommunala e-
tjänster.  
 
Det är svårt för en liten kommun att driva dessa frågor själv så en 
samarbetspartner behövs och en sådan skulle vi kunna få genom 
att förvärva aktier i Inera AB. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• SKL:s erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 2017-03-
24 jämte bilagor 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 207-06-19, § 113 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige förvärvar fem aktier i Inera AB av SKL Före-

tag AB till ett värde av 42 500 kronor, godkänner aktieägaravtalet 
och inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslut-
ningsavtal. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 132 
Utvärdring av Kultur- och fritidspolitiskt 
program 2014-2017 för Kungsörs kommun 
samt tillsättande av ny parlamentarisk 
styrgrupp (KS 2017/268) 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att anta ett förslag till 
kultur- och fritidspolitisk program 2014-2017. Programmet är ett 
övergripande dokument som berättar om inriktningen för det 
kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kom-
munkoncernen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en utvärdring av program-
met. Den görs trots att hela programperioden inte är klar för att 
möjliggöra ett välgrundat arbete med ett nytt program. Hur detta 
arbete ska se ut bör beslutas för att arbete ska kunna inledas under 
hösten. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-12, § 61 
• Kommunstyrelsens förvaltnings utvärdering 2017-06-08 med 

bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-19, § 116 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 137 

 
Beslut Kommunfullmäktige tackar för utvärderingen av det Kultur- och 

fritidspolitiska programmet 2014-2017 och konstaterar att mycket 
arbete gjorts inom programmets områden. 

 
 En ny parlamentarisk styrgrupp tillsätts för arbetet med Kultur- 

och fritidspolitiskt program 2018-2021 med följande sammansätt-
ning: 

 

Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör 

Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 Kungsör 

Ulla Eriksson Bergh (L) Vikvägen 2, 736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) Himmelsbergavägen 48, 736 02 
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De valda, matrikeln, akten 
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Peter Åkesson (MP) Stortorget 1A, 736 30 Kungsör 

Hans Carlsson, (M) Rönnstigen 31, 731 60 Valskog 

Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 

Jillika Kram Lindström (KD) Täkten 103, 736 91 Kungsör 

Anders Frödin (SD) Alngatan 15, 736 32 Kungsör 

 
 

Till sammankallande i kommittén utses Per Strengbom. 
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Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 133 
Räkenskapssammanställningar och revi-
sionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2016 (KS 2017/332) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2016.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Siffergranskning har 
gjorts med avstämning av beloppen mot huvudbok m.m. Dessa 
granskningsmoment har gjorts utan några anmärkningar. Revisorn 
bedömer i revisionsberättelserna att 

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årssam-
manställningarna är upprättade enligt stiftelselagen 

- förvaltaren skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar och att 
de interna kontrollerna varit tillräckliga 

 
Revisorn noterar att: 

- en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital är nödvändig för 
att förbättra stiftelsemedlens avkastning och möjliggöra fram-
tida utdelningar 

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

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet där handlägg-
ning pågår 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 136 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör revisor Lars 

Wigström (S) för gjord granskning.  
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Beslut Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och 
revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2016 till handlinga-
rna. 
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VafabMiljö kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 134 
Årsredovisning 2016 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2017/238) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2016 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2016 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2016 jämte revisionsrapporten Granskning av 
årsbokslut/årsredovisning 2016 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 112 
  
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2016. 
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Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 135 
Delårsrapport 1 2017 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2017/266) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2016. 
Prognosen för året visar på ett noll-resultat.  
 
Nämnden har godkänt rapporten överlämnar den till huvudmän-
nen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra 
samverkansfrågor protokoll 2017-05-19, § 18 jämte delårs-
rapport 1 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-28, § 134 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
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§ 136 
Motion – Stenladan i Lockmora  
(KS 2017/287) 
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal 
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion 
att  

- kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i 
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och 
festlokal för uthyrning  

- en kostnad för upprustning av lokalen tas fram 

- en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av 
allmänheten 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 137 
Motion – Genomförandeplan av kommunens 
framtida omsorgsbehov (KS 2017/342) 
Jenny Andersson (KD), Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) 
anser att en översyn av behoven av platser i äldreomsorgen bör 
startas omgående. De föreslår i en motion att  
- en genomförandeplan genomförs av kommunens framtida 

behov av omsorg och  
- kommunen ser över privata alternativ 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson, Madelene Fager och Stellan 
Lund  

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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