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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Ändra kommunens detalj-
plan så att byggnader upp till åtta våningar 
tillåts (KS 2017/89) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en 
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av 
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att 
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta 
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast 
krävs en hiss. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av 
vilket framgår bl.a. följande: 

- När det gäller detaljplaner (vad och hur det får byggas) så är 
det en rad faktorer som det ska tas hänsyn till t.ex. riksintres-
sen, kulturvärden och andra saker. Länsstyrelsen kan ha syn-
punkter som innebär begränsningar i vad vi vill mot vad vi får. 

- När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstek-
niska regler som byggaren måste ta hänsyn till. Höga hus kom-
plicerar bygget en aning och gör det dyrare. Det finns dock 
inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga upp till 
åtta våningar så som motionärerna föreslår. Det är i detaljpla-
neprocessen som detta avgörs och det är politiken som beslutar 
om det. 

- Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras. Om Kungsörs 
kommun har intresse av att kunna bygga högre i områden med 
redan beslutade detaljplaner så behöver planerna ses över. I 
kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas vid 
varje detaljplanebeslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 45 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 73 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-22 KS 2017/89 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Förslag till svar på motion gällande byggandet av 
högre hus i Kungsör 
Moderaterna genom Niklas Magnusson och Staffan Norgren har skrivit en mo-
tion om ändrade detaljplaner för att vi i Kungsör ska kunna bygga bostadshus 
som är upp till åtta våningar högt. 
 
När det gäller detaljplaner, vad och hur det får byggas inom en kommun så av-
görs det av en rad faktorer som det ska tas hänsyn till. Detta kan vara exempelvis 
riksintressen, kulturvärden eller andra saker som vi i kommunen finner skäl att ta 
hänsyn till och det kan finnas synpunkter från Länsstyrelsen som gör att det kan 
bli begränsningar i vad vi vill mot vad vi får. 
 
När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstekniska regler som 
byggaren måste ta hänsyn till vilket komplicerar bygget en aning och gör det 
dyrare. Däremot så finns det inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga 
upp till åtta våningar så som motionärerna föreslår utan det är i detaljplane-
processen som detta avgörs och det är politiken som beslutar om det i tre olika 
beslutsinstanser. Plankommittén, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäk-
tige avgör detta efter att alla sakägare fått säga sitt i planprocessen. 
 
Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras och om Kungsörs kommun har 
intresse av att kunna bygga högre i redan beslutade detaljplaner så behöver de ses 
över men om vi tittar på kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas 
vid varje detaljplanebeslut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta motionen därmed vara 
besvarad. 
  
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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 tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att förvaltningen tycker motionä-
rernas idé är rolig och intressant men att ingen ytterligare utred-
ning bör göras mot bakgrund av att: 

- strandskydd med 300 meter skulle gälla om vatten tas från 
Arbogaån till en konstgjord sjö – Regeln säger att om du tar 
vatten från ett befintligt vattendrag såsom en å, bäck, sjö eller 
likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om du hade 
byggt i anslutning till 

- riskerna för att vi skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle 
öka markant om vi tar vattnet från grundvattnet för att slippa 
strandskyddet  

 
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 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde. 
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Exempel på badsjö på Söders gärde. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-22 KS 2017/91 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Förslag till svar på motion om badsjö på Söders 
gärde 
Moderaterna genom Niklas Magnusson och Staffan Norgren har lämnat in en 
motion gällande utredning om kommunen ska anlägga en badsjö vid Söders 
gärde. 
 
Motionärerna skriver i sin motion att det vore positivt för byggandet och för att få 
fler människor att flytta till Kungsör och detta är nog korrekt men att anlägga en 
badsjö är inte en okomplicerad historia. 
 
Om vi skulle anlägga en badsjö enligt det förslag som motionärerna föreslår med 
den tekniska lösningen att en nedgrävd ledning från Arbogaån skulle förse den 
konstgjorda sjön med vatten så skulle vi hamna i det läget att strandskyddet 
skulle gälla och man skulle inte få bygga närmre än 300 m från den konstgjorda 
sjön. Detta skulle medföra att det inte skulle kunna byggas så många hus på 
Söders gärde och möjligheten till strandtomt skulle inte finnas. 
 
Regeln som strandskydd är att om du tar vatten från ett befintligt vattendrag 
såsom en å, bäck, sjö eller likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om 
du hade byggt i anslutning till, i detta fall, Arbogaån. 
 
Skulle vi istället säga att vi då tar vattnet från grundvattnet för att slippa strand-
skyddet så hamnar vi i ett mycket svårt läge för vår egen grundvattentäkt. Risker-
na för att vi då skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle öka markant. 
 
Vi tycker att motionärernas idé är väldigt rolig och intressant men kan inte se 
värdet av att utreda den vidare med tanke på vad vi redan vet. Det kan självklart 
finnas andra möjliga lösningar men med tanke på allt arbete vi har framför oss 
med de bygg- och detaljplaner som pågår vill vi lägga fokus på detta.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
 

 
 

Claes-Urban Boström     



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-04-24  7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74 
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 tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att förvaltningen tycker motionä-
rernas idé är rolig och intressant men att ingen ytterligare utred-
ning bör göras mot bakgrund av att: 

- strandskydd med 300 meter skulle gälla om vatten tas från 
Arbogaån till en konstgjord sjö – Regeln säger att om du tar 
vatten från ett befintligt vattendrag såsom en å, bäck, sjö eller 
likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om du hade 
byggt i anslutning till 

- riskerna för att vi skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle 
öka markant om vi tar vattnet från grundvattnet för att slippa 
strandskyddet  

 
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 

 
Förslag till beslut Kommunstyreslens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-04-24  8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- Bifall till motionen från Niklas Magnusson och Stellan Lund, 
båda (M) 

- Bifall till beredningens förslag från Marie Norin Junttila (S) 
och Petter Westlund (C) 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
beredningens förslag. 
 

Beslut Kommunstyreslens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Niklas Magnusson 

och Stellan Lund muntligt. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag 
från kommunfullmäktige (KS 2016/165) 
Kommunfullmäktige fattade, i samband med beslut om budget 
2017 med plan 2018 och 2019, ett beslut den 12 december 2016 
som lyder: 

 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett 
utredningsuppdrag att förbereda 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 kronor 
• socialnämnden   3 miljoner kronor 
• barn- och utbildningsnämnden   3 miljoner kronor 

 
Kungsörs kommuns centrala ledningsgrupp har tillsammans arbe-
tat fram ett förslag utifrån det uppdraget och som presenterades för 
respektive ordförande och oppositionsråd den 28 mars.  
 
Ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än tidi-
gare år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har räknat om 
skatteprognosen. För Kungsörs räkning innebär det en sänkning av 
skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare prog-
nosen från juni 2016. Trots att staten skjuter till de så kallade väl-
färdsmiljonerna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner 
kronor, kommer inte pengarna att räcka då kostnaderna ökar med 
motsvarande ca 9 miljoner kronor. 
 
Utifrån dessa fakta träffades kommunens centrala ledningsgrupp, 
respektive ordförande och oppositionsråd för att diskutera. Det re-
sulterade i ett förslag till ramförändring som innebär sänkta ramar 
med 885 000 kronor för kommunstyrelsen, 2 025 000 kronor för 
socialnämnden och 1 000 000 kronor för barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 75 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska ramarna för 2017 
förändras med: 
- för 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. 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-28 KS 2016/165 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag från 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fattade ett beslut i samband med beslut om budget 2017 
med plan 2018 och 2019 (KS 2016/165) den 12 december 2016 som lyder: 

 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett utredningsuppdrag 
att förbereda 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 kronor 
• socialnämnden  3 miljoner kronor 
• barn- och utbildningsnämnden   3 miljoner kronor 

 
Kungsörs kommuns ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram ett förslag uti-
från det uppdraget och som presenterades för respektive ordförande och opposi-
tionsråd den 28 mars. Utifrån den diskussionen och utifrån de förutsättningar som 
då var givna togs det fram ett förslag för beslut till kommunstyrelsen den 24 april 
för verkställande i respektive nämnd och styrelse. 
 
Att ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än vad de varit tidi-
gare år är något vi vet om och måste förhålla oss till. Detta gäller inte enbart 
Kungsör utan förmodligen de flesta kommunerna i landet och definitivt övriga 
kommuner i länet. 
 
Det som hänt och som vi vetat om en tid är att Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) räknat om skatteprognosen för SKL. För Kungsörs räkning innebär 
det en sänkning av skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare 
prognosen i juni 2016. Så trots att staten skjuter till de så kallade välfärdsmiljo-
nerna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner kronor, kommer inte 
pengarna att räcka då kostnaderna ökar med motsvarande ca 9 miljoner kronor. 
 
Utifrån dessa fakta träffades så kommunens ledningsgrupp, respektive ordförande 
och oppositionsråd för att diskutera och kom fram till följande ramförändring 
som därmed också blir ett förslag till kommunstyrelsen för beslut att respektive 
nämnd och styrelse ska verkställa under innevarande år. 
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-03-28 KS 2016/165 
 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 

Kommunstyrelsen 
- Trycksaker 20 000 
- Arbetsgivarvarumärket 40 000 
- Intäkt för arbetsplatsnära stöd 25 000 
- Vakans under föräldraledighet 300 000 
- Ändrad beställning till KKTAB 500 000 
 
Socialnämnden 
- Lokaler  165 000 
- IT  535 000 
- Stimulanspengar 600 000 
- Vakanser 725 000 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
- Generellt belopp 1 000 000 
 
TOTALT 3 910 000 
 
 
Som ni ser så har vi detaljerade förslag utom för barn- och utbildningsnämnden 
som får ett generellt uppdrag om 1 miljon kronor som de får fördela och disku-
tera mellan nämnd och förvaltning för att hitta de mest lämpliga åtgärderna.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Kommunstyrelsen beslutar utifrån ovan angivet uppdrag från kommunfullmäk-
tige att de ekonomiska ramarna för 2017 förändras med  

- för kommunstyrelsen  - 885 000 kronor 

- socialnämnden  - 2 025 000 kronor 

- barn- och utbildningsnämnden  - 1 000 000 kronor 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2016 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2017/189) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2017-
02-09, §§ 2 och 9 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 77 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 

 





























































































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Köpings kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2016 för Gemensamma 
överförmyndarnämnden (KS 2017/158) 
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma över-
förmyndarnämnden i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Nämnden ingår därför i Köpings kommuns nämndsorganisation. 
Köpings kommun har skickat ett utdrag ur Köpings kommuns 
årsredovisning 2016 för överförmyndarverksamheten och revi-
sorernas revisionsberättelse. 
 
Kommunens revisorer skriver i sin revisionsberättelse för 2016 att 
deras granskning även omfattar den verksamhet som bedrivs i den 
gemensamma överförmyndarnämnden.   
 
Kommunstyrelsen har beslutat bjuda in företrädare för den 
Gemensamma överförmyndarnämnden till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde för att ge en mer fyllig rapport om läget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05 
med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 78 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings kommuns årsre-

dovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden 
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i 
nämnden. 

 
  
  
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-04-05 KS 2017/158 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina 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 

Årsredovisning 2016 för den gemensamma överför-
myndarnämnden 
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden 
i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Nämnden ingår därför i Köpings 
kommuns nämndsorganisation. 
 
Av ett utdrag ur Köpings kommuns årsredovisning 2016 framgår följande: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-04-05 KS 2017/158 
 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 

Köpings kommuns revisorer har granskat årsredovisningen. Av revisionsberä-
ttelsen (bilaga 1) framgår att revisorerna tillstyrker att fullmäktige: 

- beviljar ansvarfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ och 

- godkänner kommunens årsredovisning för 2016.   

 

Kungsörs kommuns revisorer noterar i sin revisionsberättelse för år 2016 att 
kommunens revisorers granskning även omfattar bl.a. den gemensamma över-
förmyndarnämnden. Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnder i Kungsörs 
kommun samt de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Överför-
myndarnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings 
kommuns årsredovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden 
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 



Utdrag ur Köpings kommuns årsredovisning 2016 

 

 

 



Revisorerna i Köpings kommun 2017-03-17

Till
Fullmäktige i Köpings kommun

organi sationsnummer 212000-21 1 4

Revisionsberättelse för âr 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse

och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som

bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar även den verksamhet som

bedrivs i den gemensamma nämnden för trjälpmedelsverksamhet och andra

samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gallande rnåI, beslut

och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar

också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för

återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och

föreskifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och

ansvarsprövning.

Ä.rets resultat uppgår till 9,3 MSEK, vilket motsvarar 0,6 o/o av skatteintäkter och

generella statsbidrag. Resultatet för ãrr 2016 påverkas till stor del av det generella

statsbidrag avseende flyktingverksamheten som erhållits och intäktsförts om 14,9 MSEK,

samt även av resultat från försäljning av tomträtter med 14,0 MSEK.

Det ska också noteras att kommunstyrelse och nämnders skattefinansierade verksamhet

uppvisar ett negativt resultat om - 3,6 MSEK. Det största underskotten finns hos Social-

och arbetsmarknadsnämnden, - 8,4 Mk och Vård- och omsorgsnämnden, -13,8 Mkr.

Vi ser med stort allvar på de stora underskott som Social- och arbetsmarknadsnämnden

och Vård- och omsorgsnämnden uppvisar.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Köpings kommun i allt väsentligt

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsstäl lande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll ej har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det

finansiella målet och men endast delvis avseende verksamhetsmålen som fullmäktige

uppstä11t.

¿



Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet für styrelse och nämnder samt

enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att futlmäktige godkänner kommunens årsredovisning für 2016.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporler.

Göran Nilsson är ledamot i Kungsörs Grus AB och har därför inte deltagit i granskning

avseende kommunstyrelsens uppsikt över bolaget.

Köpings kommun 2017 -03-17

/_lrz¿-eh
Lövelius

Ove Svensson

SSON

Andersson

Göran Nilsson

#r, Hút
Inpier Lindström

9**!*,

Till revisionst¡erättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse Bil 1

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Kungsörs Grus AB Bil 2

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Mälarhamnar AB Bil 3

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Köping Bostads AB Bil 4

Granskningsrapport från lekmannarevisor i KBAB service AB Bil 5

Granskningsrapport fiån lekmannarevisor i Köpings Kabel-TV AB Bil 6

Granskningsrapport från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Bil 7

Revisionsrapport granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Bil 8



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Ändring av Regler för färdtjänst – lägre 
egenavgift för vissa resor (KS 2017/129) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil 
från kommungränsen. Egenavgiften fastställs av kommunen och är 
inte indexreglerat. Sedan 1 juli 2016 är  

- lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa och 35 kronor per 
enkelresa vid samåkning 

- därutöver är egenavgiften 30 procent av resekostnaden 

- vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel 

- egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden 
 
Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre 
avgift för övriga resor. 
 
Socialnämnden föreslår, efter förtydligande från socialförvaltning-
en, att reglerna ändras så att en lägre fast avgift tas ut i följande fall 
(ingen egenavgift i procent av resekostnaden): 
 Kronor/ 

enkelresa 
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänst-
lagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen 

20 

Resor till och från dagverksamhet enligt SoL och och 
daglig verksamhet enligt LSS utom kommunen 

40 

Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet enligt 9 kap § 6 LSS 

40 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-03-21, § 46 jämte tjänste-
skrivelse 2017-03-13 

• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11 med ett 

förtydligande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 79 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige anta de lägre avgifterna för vissa resor med 
färdtjänst enligt socialnämndens förslag. Mellanskillnaden 
bekostas ur socialnämndens budget. 

 
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017. 
 
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr x/2016. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-03-21  8  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 46 
Revidering av egenavgifter färdtjänst   
(SN 2017/73) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil 
från kommungränsen. 
 
Egenavgiften fastställs av kommunen och är inte indexreglerat. 
Sedan 1 juli 2016 är lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa 
och 35 kronor per enkelresa vid samåkning. Därutöver är egen-
avgiften 30 procent av resekostnaden. Vid samåkning betalar varje 
resande 25 procent av sin andel. Egenavgift med specialfordon är 
20 procent av resekostnaden. 
 
Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre 
avgift för övriga resor. 
 
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt 
LSS inom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 20 
kronor per enkelresa. 
 
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt 
LSS utom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 40 
kronor per enkelresa. 
 
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 
9 kap § 6 LSS föreslås få en lägre fast avgift med 40 kronor per 
enkelresa. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-13 
 

Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
 

- anta de lägre avgifterna för vissa resor med färdtjänst. 
 

- avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017. 





 Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.13 
 
 
 

1 (3) 

Regler för färdtjänst  
Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 158 
Reviderat av kommunfullmäktige 2009-05-25, § 44 (antal resor i annan kommun) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 63 (bl.a. höjd lägsta egenavgift) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-07, § 36 (berättigad till färdtjänst) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-06-07, § 95 (höjd lägsta egenavgift) 
Reviderat at kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx (lägre fast egenavgift för vissa 
resor) 
 
 
 
Allmänna förutsättningar 
Färdtjänsten är till för personer som har omfattande och långvarig funktionsnedsätt-
ning och inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. För att ha rätt till färdtjänst 
krävs att funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan genomförts. 
 
Tillstånd till färdtjänst omfattar inte resor som bekostas av det allmänna. Exempel på 
sådana resor är sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  
 
Berättigad till färdtjänst 
Färdtjänst kan beviljas endast till personer som är folkbokförda i Kungsörs kommun. 
Om den färdtjänstberättigade flyttar från Kungsörs kommun upphör tillståndet.  
 
Funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än tre månader. Om sökandes 
hälsotillstånd är bestående och det inte är sannolikt att en utvecklad kollektivtrafik 
kommer att möta dennes behov inom en överskådlig framtid ska färdtjänsttillstånd 
beviljas tillsvidare. 
 
I övriga fall beviljas tillstånd under viss tid dock högst tre år. 

 
Färdtjänsttillstånd för barn 
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsva-
rande ålder utan funktionsnedsättning. 
 
Barn till färdtjänstberättigad 
Barn under 10 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa tillsammans 
med den färdtjänstberättigade utan kostnad.  
 

Förslag till reviderade 
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Färdsätt 
Färdtjänst beviljas i första hand med taxibil och om behov finns med specialfordon. 
 
Resans längd 
Färdtjänstresa får göras inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen.  
 
Servicenivå 
När behov finns kan färdtjänstresenären få hjälp till och från fordon, i och ur fordon 
samt ledsagning till och från lägenhetsdörr eller motsvarande liksom bärhjälp/ lyft-
hjälp avseende rullstol. 
 
Utökad färdtjänst 
Om det föreligger särskilda skäl kan färdtjänstresa beviljas utöver tre mil från 
kommungränsen. Särskilda skäl kan vara resor till och från arbetet eller lasaretts-
besök vid nära anhörigs sjukdom. 
 
Antal resor 
Färdtjänstberättigad får göra obegränsat antal resor. 
 
Resans tidpunkt 
Färdtjänstresor får ske alla veckodagar dygnet runt. 
 
Egenavgift 
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 40 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning 
betalar varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 35 kronor per enkelresa 
och person. 
 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 40 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 
 
• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 

verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa. 

 
• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 

kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa. 
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• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen 
om stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 
kronor per enkelresa. 

 
Resa i annan kommun 
Kommunen har inte skyldighet att anordna färdtjänstresor vid vistelse i annan kom-
mun. Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
 
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 40 kronor per enkelresa och person. 
 
Ledsagare 
Ledsagare kan beviljas om den färdtjänstberättigade behöver hjälp under resan av 
annan person än föraren. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp vid 
resmålet. Färdtjänstberättigade får inte vara ledsagare åt annan färdtjänstberättigad. 
Ledsagare ska resa samma sträcka och tillsammans med den färdtjänstberättigade. 
Ledsagaren betalar ingen avgift. 
 
Resa för ledsagare beviljas regelmässigt för personer som har rätt till personlig 
assistent enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade". 
 
Medresenär 
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst och reser tillsammans med 
den färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färd-
tjänstberättigade. 
 
Tillämpningsanvisningar  
Socialnämnden får utforma tillämpningsföreskrifter till dessa regler. 
  

 
___________________ 

 
 
 

Ny lägre fast egenavgift för vissa resor gäller från och med den 1 juni 2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Näringslivsstrategen, Kungsörs KommunTeknik AB, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs 
kommun (KS 2017/160) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tidigare beslut gällande 
taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun ska upphävas och 
att en bastaxa för tomt- och industrimark i Kungsörs kommun ska 
antas som innebär att tomtmark kostar 120 kronor/m2 och 
industrimark 80 kronor/m2. Till detta kommer kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljpla-
nearbete. Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attrak-
tivt kommer ett förslag för ändrad prisbild för just det området. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 80 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige  

- upphäver samtliga tidigare beslut gällande taxor för tomter 
och mark i Kungsörs kommun 

- anta 120 kronor/m2 för tomtmark och 80 kronor/m2 för 
industrimark i Kungsörs kommun. 

 
De nya bastaxorna gäller från den 1 juli 2017. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-04-03 KS 2017/160 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Antagande av nya bastaxor för tomter och mark i 
Kungsörs kommun 
Byggnationer har under en tid inte varit så vanligt förekommande i Kungsörs 
kommun vilket inneburit att taxor för markköp inte följt med kostnadsutveck-
lingen. 
 
Som kommun ska vi tillhandahålla en hög och bra service och den taxa som sätts 
för tomter och mark ska återspegla de kostnader vi haft för den tomt eller mark vi 
säljer. Till samtlig markförsäljning tillkommer det alltid kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
Dessa kostnader kan inte läggas fast i en taxa då de beror på en mängd faktorer 
och beräknas inför respektive försäljning direkt till kund. Kunden kommer dock 
att få en klar prisbild innan köp då vi vet vad kunden tänkt bygga och kan därmed 
ta ställning innan beslut om köp. 
 
De taxor som nu kommer att beslutas är en bastaxa utifrån vad det kostar och det 
vi ser att vi måste få ersättning för. Självklart bör vi även titta på vad en tomt 
eller mark i ett attraktivare läge skulle kunna vara värt och detta kommer att ske i 
samband med detaljplaneläggning av det aktuella området vare sig det är för 
bostadsproduktion eller verksamhet. 
 
Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för 
ändrad prisbild för just det området. I övrigt så gäller det beslut som antas i dessa 
bastaxor. 
 
Vi har gjort en jämförelse med våra närmsta grannar och ser att det förslag vi nu 
lägger ligger väl i jämförelse, utom med Eskilstuna som har betydligt högre 
priser. 
 
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-16  
 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 

 
Jämförelsebild: 

 

 
 

Vi tycker det är rimligt att vi ligger något högre i pris än Arboga då vi ligger 
närmre Eskilstuna och kommer att jämföras mest med den marknaden, främst för 
tomtmark.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva samtliga tidigare beslut 
gällande taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ovan angiven bastaxa för 
tomt- och industrimark i Kungsörs kommun. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stig Tördahl 
Kommunchef  Teknisk chef 

Tomtmark Industrimark

Arboga 2017    75:/m2*    75:-/m2*
Ordinarie pris 100:/m2 100:/m2

Köping 130:-/m2* 50:- - 100:-/m2

Eskilstuna 1100:-/m2* 190:-/m2**
inkl VA

Kungsör idag 80 :-/m2 40:-/m2

Kungsör förslag 120:-/m2 80:-/m2



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 april 2017 (KS 2017/148) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 april 2017. Av den framgår att tio 
motioner är obesvarade; 

- två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige och fyra vid marssammanträdet 

- Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i 
oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras till förvaltningen.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 81 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
 



 

  
 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-04-11 KS 2017/148 
 Ert datum Er beteckning 
   

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Sekretariatsavdelningen Kommunstyrelsen 

Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 
 

 
Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-600 000 0227-600 100 212000-2056 

Redovisning av obesvarade motioner per den 11 april 
2017 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över 
de motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprät-
tad den 11 april 2017 (bilaga 1).  
 
Det är sammanlagt tio motioner som är obesvarade efter kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 april 2017. Av dessa ställdes två vid senaste samman-
trädet och fyra vid marssammanträdet. 
 
Ingen motion har passerat den årsgräns som finns angiven i kommunallagens 
5 kapitel, 33 §.  
 
Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras 
inom sex månader förväntas kunna följas för de aktuella motionerna med 
undantag för den äldsta (ställd i oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till 
svar har återremitteras till förvaltningen.  
 

 
Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.  
 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 



Förteckning över obesvarade motioner Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-04-11 
   Sida 1 (2) 
 
Dnr Motion Ställd av Ställd i KF Status Beräknas 

besvaras 
KS 2016/338 Stoppa artiklar som innehåller 

mikroplaster 
Madelene Ericsson (C),  
Petter Westlund (C),  
AnneMarie Andersson (C),  
Gunnar Karlsson (C) och 
Eleonor Westlund (C) 

2016-10-10, 
§ 163 

Återremitterad till förvaltningen för 
inventering/gemomgång av före-
kosten av mikroplaster i de produk-
ter som i dagsläget används i kom-
munens verksamheter och bedöm-
ning av om och hur det är möjligt att 
fasa ut dem. Behandlas preliminärt 
på KS den 22 maj. 

KF juni 

KS 2017/38 Inför årligt miljöbokslut Madelene Ericsson (C) 2017-02-13, 
§ 28 

Förslag till svar upprättas av kom-
munstyrelsens förvaltning. Behand-
las preliminärt på KS den 22 maj. 

KF juni 

KS 2017/39 Återbruksplan för upprustning 
och renovering av kommunens 
inventarier 

Stellan Lund (M),  
Madelene Ericsson (C) 
Jenny Andersson (KD) 

2017-02-13, 
§ 29 

Remitterad till socialnämnden/-
förvaltningen. Svar begärt till den 3 
maj 2017. Behandlas preliminärt på 
kommunstyrelsen den 22 maj. 

KF juni  

KS 2017/41 Öppna tillagningskök i Björ-
skogsskolan 

Hans Carlsson (M) 2017-02-13, 
§ 30 

Remitterad till barn-och utbildnings-
nämnden/-förvaltningen. Svar begärt 
till den 3 maj 2017. Behandlas preli-
minärt på KS den 22 maj. 

KF juni 

KS 2017/89 Ändra kommunens detaljplan så 
att byggnader upp till åtta 
våningar tillåts 

Niklas Magnusson (M) 
Staffan Norgren (M) 

2017-03-13, 
§ 45 

Förslag till svar finns från kommun-
styrelsens förvaltning. Behandlas 
preliminärt på KS den 24 april. 

KF maj 

KS 2017/90 En fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år 

Maivor Norgren (M) 
Ewa Granudd (M) 

2017-03-13, 
§ 46 

Remitterad till barn-och utbildnings-
nämnden/-förvaltningen. Svar begärt 
till den 31 maj 2017. Behandlas 
preliminärt på KS den 19 juni. 

KF sept 

KS 2017/91 Badsjö på Söders gärde Niklas Magusson (M) 
Staffan Norgren (M) 

2017-03-13, 
§ 47 

Förslag till svar finns från kommun-
styrelsens förvaltning. Behandlas 
preliminärt på KS den 24 april. 

KF maj 

  



Förteckning över obesvarade motioner Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-04-11 
   Sida 2 (2) 
 
Dnr Motion Ställd av Ställd i KF Status Beräknas 

besvaras 
KS 2017/105 Feriepraktik till alla gymnasie-

ungdomar under 18 år 
Anna-Karin Tornemo (V) 2017-03-13, 

§ 48 
Remitterad till socialnämnden/-
förvaltningen. Svar begärt till den 
31 maj 2017. Behandlas preliminärt 
på KS den 19 juni. 

KF sept 

KS 2017/138 Innovationsutveckling för en 
smartare välfärd 

Stellan Lund (M),  
Madelene Ericsson (C) och 
Jenny Andersson (KD) 

2017-04-10, 
§ 75 

Förslag till svar upprättas av kom-
munstyrelsens förvaltning. Behand-
las preliminärt på KS den 19 juni 
2017 

KF sept 

KS 2017/156 Inför en digital mötesplats 
medborgardialog 

Madelene Ericsson (C),  
Petter Westlund (C),  
AnneMarie Andersson (C), 
Gunnar Karlsson (C) och  
Eleonor Westlund (C) 

2017-04-10, 
§ 76 

Förslag till svar upprättas av kom-
munstyrelsens förvaltning. Behand-
las preliminärt på KS den 19 juni 
2017 

KF sept 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 april 2017 (KS 2017/149) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017. Av den fram-
går det i nuläget inte finns några obesvarade medborgarförslag. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 82 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



 

  
 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-04-11 KS 2017/149 
 Ert datum Er beteckning 
   

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 

Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 
 

 
Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-600 000 0227-600 100 212000-2056 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 
11 april 2017 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över 
de medborgarförslag som är obesvarade. I nuläget finns inga obesvarade 
medborgarförslag.  
 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
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. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Interpellation – Konstgräs och mikroplaster 
(KS 2017/184) 
Carina Sjölund (M) frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Gjordes någon miljökonsekvensbeskrivning eller annan liknan-
de utredning inför beslutet om anläggande av konstgräsplan i 
Kungsör? 

- Hur mycket granulat fyller man på med årligen? 

- Vad är granulaterna som används på Kungörs konstgräsplan 
gjorda av? 

- Hur förhindrars att dessa granulat läcker/sprids utanför fot-
bollsplanen? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
 

  





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kom-
munstyrelsen (KS 2014/342) 
Annika Westling (V) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annika Westlings skrivelse 2017-01-18 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annika Westling (V) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med den 9 maj 2017 

- väljer 
namn…. 
parti…. 
adress… 
, till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 9 maj 
2017 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse – ledamot och 2:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige (KS 2014/301) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Margareta Karlsson (M) från uppdraget som 
ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och 
med den 9 maj 2017 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfull-
mäktige (KS 2014/301) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Avsägelsen 
behandlas som separat ärende. 
 
Val av ny 2:e vice ordförande ska göras. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige väljer 
namn…. 
parti…. 
adress… 
, till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den 
9 maj 2017 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
valnämnden (KS 2014/345) 
Margareta Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot 
i valnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Margareta Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Margareta Karlsson (M) från uppdraget som 
ledamot i valnämnden från och med den 9 maj 2017 

- väljer 
namn…. 
parti…. 
adress… 
, till ny ledamot i valnämnden från och med den 9 maj 2017 
och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Kurt Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kurt Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Kurt Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 9 maj 2017 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-05-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, lönekontoret, Kungsörs 
Fastighets AB, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2014/355) 
Kurt Karlsson (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kurt Karlssons skrivelse 2017-01-19 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Kurt Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 
Kungsör Fastighets AB från och med den 9 maj 2017 

- väljer 
namn…. 
parti…. 
adress… 
, till ny ersättare i Kungsörs Fastighets AB från och med den 9 
maj 2017 och resterande mandatperiod. 
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