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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 13 november 2017, klockan 18.30-20.10, ajournering 19.25-
19.30.  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban 
Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Persson 
(S), Margareta Johansson, (S), Marita Pettersson (S), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson 
(MP), Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (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), 
Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD), 
Rune Broström (SD) och Per Hammarström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Elisabeth Laestander (S), 

Joel Pettersson (V) och Anna-Karin Tornemo (V). 

 

Ersättare  Margareta Barkselius (C), Monica Wastelius (C), Niclas Lund (M), Jacob Hedberg (M), 
Rickard Axelsson (L) och Sofia Axelsson (L). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Rigmor Åkesson och Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson och AnneMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-11-14, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        138-179 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rigmor Åkesson   Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2017-11-13, §§ 138-179 
Datum när 
anslag sätts upp 2017-11-15 Datum när anslag  

tas ner 2017-12-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  tdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2017-11-13 
 

138 Meddelanden 

139 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

140 Medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg från Kinnekullevägen, vid 
förskolans moduler, till Västerskolan 

141 Medborgarförslag – Möjlighet att kunna utöva en utesport/aktivitet vid Åparken 

142 Medborgarförslag – Hundlekgård i naturområde 

143 Svar på motion – Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 

144 Svar på motion – Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år 

145 Svar på motion – Genomförandeplan av kommunens framtida omsorgsbehov 

146 Skattesats 2018 

147 Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Kungsörs kommun 

148 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

149 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

150 Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 

151 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum 

152 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Kungsörs Grus AB 

153 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2018 

154 Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

155 Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i Kungsörs kommun 

156 Detaljplaneprocessen för Kungsör 

157 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 

158 Förvaltningsförändringar stiftelser 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

159 Redovisning av obesvarade motioner per den 10 oktober 2017 

160 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017 

161 Interpellation – Nyanländas integration på arbetsmarknaden 

162 Interpellation – Fossilfri fordonsflotta 2030 

163 Motion – Handlingsplan för bebyggelse av Kungsör 

164 Motion – Översyn av planprocessen 

165 Motion – Digitalt webbdiarium 

166 Motion – Utfasning av skadliga kemikalier i idrottsanläggningar 

167 Motion – Införande av register över motioner, interpellationer och skriftliga frågor 

168 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i valnämnden 

169 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i valnämnden 

170 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

171 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB 

172 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs Vatten AB 

173 Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i socialnämnden 

174 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden 

175 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i gemensamma patientnämnden 

176 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
inom rehabiliteringsområdet 

177 Avsägelse och fyllnadsval – vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté 

178 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i lokala brottsförebyggande rådet 

179 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 138 
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat två nya revisionsrapporter: 
 

a) Revisorernas bedömning av delårsrapport  
Kungsörs revisorer har granskatkommunens delårsrapport per 
den 31 augusti 2017. 

 
Revisorerna bedömer att  
- det finansiella målet nås vi delåret och även förväntas nås i 

helårsprognosen för 2017 
- resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av 

fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning 

- balanskravet kommer att uppfyllas för 2017 
- delårsbokslutet ger en rättvisande bild av kommunens 

resultat och ställning 
 

Ingen bedömning görs av de verksamhetsmässiga målen efter-
som fullständig uppföljning inte kunnat göras vid delårstid-
punkten. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen.  
Dnr KS 2017/401 
 

b) Förstudie registerkontroll  
Kungsörs revisorer har gjort en förstudie för att kartlägga vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kommunen uppnår 
lagens krav på registerkontroll inom skola, förskola, 
fritidshem, HVB-hem inom vård och omsorg samt fritidshem 
för de som omfattas av LSS och avlösarservice. 
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att  
- utforma rutiner för att säkerställa att lagens krav på 

registerkontroll hanteras enligt lagens krav inom alla 
berörda verksamheter i kommunen 

- utforma rutiner för att säkerställa att kontroll sker av att 
lagens krav på registerkontroll hanteras enligt lagens krav 
inom alla berörda verksamheter 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

- ställa krav på föreningar som omfattas av krav på register-
kontroll och som erhåller föreningsbidrag att de har rutiner 
och kontroller för att säkerställa att lagens krav uppfylls. 
 

Rapporten har skickats till bl.a. kommunfullmäktige för känne-
dom och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen.   
Dnr KS 2017/440 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 2017-
10-26 – Revisorernas bedömning av delårsrapport 

• Revisorernas skrivelse och förstudie inkommen 2017-10-30 – 
Förstudie registerkontroll 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 139 
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 sju ej verkställda 
beslut, ett avslutat beslut och ett verkställt beslut att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg tredje kvartalet 2017. De ej 
verkställda är: 
- Två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i 
erbjudet möte som skulle leda till en lösning.   

- Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. Besluts-
datum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12 

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

- Ett beslut särskilt boende enligt SoL för en man. Beslutsdatum 
2017-06-12. 

Det verkställda beslut gäller särskilt boende SoL för en kvinna 
(Beslutsdatum 2017-01-02, verkställt 2017-08-11). 

Det ärende som avslutats gäller kontaktfamilj SoL för en kvinna. 
Ärendet avslutades 2017-09-05 då hon fyllt 18 år.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2017-09-29 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-13  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 140 
Medborgarförslag – Gatubelysning på gång-
väg från Kinnekullevägen, vid förskolans 
moduler, till Västerskolan (KS 2017/417) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp gatubelysning vid buskagen i början på gångvägen 
utanför Kinnekulle förskolas moduler på väg mot Västerskolan. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 141 
Medborgarförslag – Möjlighet att kunna 
utöva en utesport/aktivitet vid Åparken  
(KS 2017/425) 
Ronny Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna ett tema utesport/aktivitet vid Åparken och anlägga, t.ex. 
- 1-2 volleybollplaner 
- lättare utegym och/eller 
- bouleplan 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ronny Andersson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 142 
Medborgarförslag – Hundlekgård i naturom-
råde (KS 2017/432) 
Desiree Andersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna en hundlekgård i naturområde, gärna uppdelad på två. 
Förslagsställaren pekar på att det inte ska vara en grusad plan. Två 
alternativa förslag till platser för hundlekgårdar föreslås: 
- Stora gropen på åsen intill utomhusgymmet 
- Någon fårhage 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Desiree Andersen 

 
KF överläggning Under sammanträdet presenterar Desiree Andersen sitt förslag 

närmare. 
  
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, 
upphandlingsenheten på Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143 
Svar på motion – Stoppa artiklar som inne-
håller mikroplaster (KS 2016/338) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun  

- snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar 
som innehåller mikroplaster 

- på olika sätt ska medverka till ökad information till allmän-
heten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster 

 
Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är dusch-
gelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika 
rengöringsmedel. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog i december 2016 att mo-
tionens första förslag om inköpsförbud skulle avslås och andra 
förslag om medverkan till ökad information ska bifallas. Förslaget 
var att uppdrag skulle ges till upphandlingsansvariga att inventera 
förekomsten av mikroplaster i de produkter som används i kom-
munens verksamheter och att via kommunens informationskanaler 
informera om mikroplaster, dess påverkan och hur man kan und-
vika dem. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet till förvaltningen 
för  

- en inventering/genomgång av förekomsten av mikroplaster i de 
produkter som i dagsläget används i kommunens verksamheter 
innan beslut kring motionen fattas 

- bedömning av om och hur det är möjligt att fasa ut förekoms-
ten av mikroplaster.  

 
   Kommunstyrelsens förvaltning skriver bl.a. i sin tjänsteskrivelse 

att: 
- man ställer sig positiv till att fasa ut mikroplaster från den 

kommunala verksamheten 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, 
upphandlingsenheten på Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- en inventering av befintliga mikroplaster i kosmetiska 
produkter är mycket resurskrävande och inte i proportion till 
den effekt det skulle ge 

- ur miljösynpunkt är det bättre att använda de produkter som 
redan köpts in i verksamheterna än att kassera dem på grund av 
att de innehåller mikroplaster 

- inga nya sådana produkter bör köpas in  
 

Förvaltningen förslår att ett förbud mot mikroplaster alltid bör 
finnas med i kommande kommunala upphandlingar om kosmetiska 
produkter.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 257 (Återremiss) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 162 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger följande uppdrag: 

- Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utarbeta en 
plan för utfasning av mikroplaster från kommunens verksam-
heter 

- Upphandlingsenheten på Västra Mälardalens Kommunalför-
bund får i uppdrag att för Kungsörs kommuns räkning alltid 
upphandla mikroplastfria kosmetiska produkter 

 
Med detta förklaras motionen besvarad. 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) ett ändringsyrkande. Hon vill att motionen ska förklaras bifal-
len och att uppdraget till Västra Mälardalens Kommunalförbund 
ska gälla rengörings- och hygienartiklar inte kosmetiska produkter. 

 
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens 

förslag mot Madelene Fagers ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt ändringsyrkandet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, 
upphandlingsenheten på Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, kommunchefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktige ger följande uppdrag: 
- Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utarbeta en 

plan för utfasning av mikroplaster från kommunens verksam-
heter 

- Upphandlingsenheten på Västra Mälardalens Kommunalför-
bund får i uppdrag att för Kungsörs kommuns räkning alltid 
upphandla mikroplastfria rengörings- och hygienartiklar. 

 
Med detta förklaras motionen bifallen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anna-Karin Tornemo, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 144 
Svar på motion – Feriepraktik till alla gymna-
sieungdomar under 18 år (KS 2017/105) 
Anna-Karin Tornemo (V) föreslår i en motion att kommunfull-
mäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att garantera alla gymnasieungdomar under 18 år 
feriepraktik. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredning har socialnämnden lämnat ett yttrande. De 
konstaterar att det idag finns för få antal feriearbetsplatser inom 
kommunen och det saknas budget för en utökning enligt motionens 
förslag. Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås och att 
nämnden ska få i uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden 
att antalet feriearbetesplatser ska utökas och att en organisation för 
hantering av detta ska byggas upp. I övrigt noteras bl.a. 

- det krävs minst en fördubbling av antalet platser om motionen 
ska kunna genomföras, vilket motsvarar en ökad kostnad för 
socialnämnden med en halv miljon per år. I den summan är 
inte medräknat en justering av timlönen.  

- enligt uppgift i media ligger Kungsör, med en lön på 65 kronor 
per timme, lägst bland kommunerna i Västmanland 

- det är svårt att ordna fram platser och handledare till alla ung-
domar då den ordinarie personalen har semester 

- en jämnare fördelning av platserna inom kommunens alla för-
valtningar är nödvändig om förslaget ska vara genomförbart 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Anna-Karin Tornemo 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 48 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 112 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 163 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen men ger socialnämnden i 

uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden att  
- antalet feriearbetsplatser ska utökas och  
- en organisation för hantering av detta ska byggas upp  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Jenny Andersson, Madelene Fager, Stellan Lund, 
socialförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 145 
Svar på 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 

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. 
Av det framgår att ett arbete i linje med detta redan startat. Den 18 
september samlades politiker och tjänstemän för en genomgång av 
nuläget samt med en avslutande gemensam diskussion om plane-
ringen för framtiden. Ett omfattande arbete ska göras för att ta 
fram både kort- och långsiktig planering av kommunens framtida 
omsorgsbehov. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson, Madelene Fager och Stellan 
Lund 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 137 
• Socialförvaltningens yttrande 2017-09-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 164 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad, då planering på 

både kort- och långsiktig av kommunens framtida omsorgsbehov 
inom äldreomsorgen redan har påbörjats. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 146 
Skattesats 2018 (KS 2017/411) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 176 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-10-09, § 8 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 165 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 

- Bifall till kommunstyrelsen förslag från Per Strengbom (S) 

- Ändring från Niklas Magnusson (M) och Carina Sjölund (M) 
så att skatten sänks med sju öre till 21:96 per skattekrona. 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
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§ 147 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för 
Kungsörs kommun (KS 2017/401) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2017 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 2 miljoner kronor (3 miljoner kronor sämre än 
budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 6,3 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 

- Barn- och utbildningsnämnden +0,8 

- Den nyöppnade Förskoleavdelningen Smultrongården sak-
nar budget, men behövs fortsatt under hösten. Merkostna-
den beräknas kunna täckas inom egen ram.  

- Grundskolan beräknas gå med underskott på grund av flytt-
kostnader och behov av mer stödinsatser än beräknat.  

- På gymnasiet beräknas ett större överskott på grund av fär-
re elever än budget. Stort avhopp från årskurs ett är ett 
problem som ekonomiskt innebär dubbla kostnader om de 
börjar om i årskurs ett.  

- Särskolan beräknas gå med underskott. Fler elever har skri-
vits in i särskolan än budgeterat och ytterligare en ökning 
sker från hösten. 

- Socialnämnden +2,0 

- Nämnden har ett sparkrav på 2 025 000 kronor, vilket ser 
ut att nås till årets slut 

- Ett större överskott beräknas på individ- och familjeomsor-
gen som till största del beror på vakanta tjänster och att 
verksamheten inte behövt anlita bemanningsföretag. Även 
en statlig förstärkning till personal inom barn och ungdom 
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har bidragit till överskottet. Kostnaden för försörjningsstöd 
har minskat.  

- HVB-hemmens resultat visar ett underskott trots bespa-
ringskrav. Orsaken är omställningskostnader och kostnad 
för vikarier. Verksamheten har inte lyckats dra ner på 
bemanningen i den takt som var önskvärt.  

- Vård och omsorg visar ett överskott på cirka en miljon 
vilket delvis beror på en förstärkning genom statsbidrag 
och vakanta tjänster. 

- Kommunstyrelsen +1,2 

- De politiska kostnaderna beräknas bli lägre än budget p.g.a. 
färre möten än beräknat.  

- De gemensamma kostnaderna beräknas bli ca 800 tkr lägre 
än budget i huvudsak beroende på tillfällig vakans inom 
sekretariatet, lägre kostnader för fortbildning och 
rehabilitering på personalområdet och sänkt bemanning 
inom ekonomienheten i samband med föräldraledighet 

Prognosen för finansen är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
Skatteintäkterna försämras på grund av att skattekraften minskar. 
Den kommunalekonomiska utjämningen är inte heller positiv. 
Både kostnads- och inkomstutjämningen var kraftigt negativa i 
SKL:s höstprognos. Pensionskostnaderna ökar jämfört med budget 
vilket beror på att skulden ökar p.g.a. nya livslängdsprognoser. 
Kommunen har återsökt momsbidrag för 2014-2016 på totalt tre 
miljoner kronor för hyreskostnader. Återsökningarna var inte 
budgeterade. 
 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning beräknas kunna upp-
fyllas, men det finansiella målet om en procent av skatter och 
bidrag beräknas inte kunna uppfyllas utan beräknas bli 0,4 procent. 

 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis för 
enligt följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  +0,1 
- Kungsörs Fastighets AB  +6,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +1,5 
- Kungsörs Vatten AB +1,5 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,7 
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- Västra Mälardalens Kommunalförbund (varav ren- 
hållningen -2,5)  - 2,2 
 

Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 
 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning uppmärksammas kom-

munstyrelsen på att några justeringar gjorts sedan budget- och 
bokslutsberedningens sammanträde. Prognosen på helår har för-
bättrats från plus 2 till 7 miljoner kronor. Det tillfälligt sänkta 
finansiella målet överträffas. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar AnneMarie 

Andersson (C) på en ändring i delårsbokslutet på sidan 5under 
rubriken Lån- och borgensåtagande  
- från ” Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar 
för totalt 509  mkr för lån _ _ _”   
till ”Det finns ingen låneskuld i kommunen men kommunen är 
ansvarig för ett borgensåtagande om 509 miljoner. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsen 
förslag mot AnneMarie Anderssons ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport augusti 2017 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Kungsörs Grus AB 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-10-09, § 7 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-13 
• Förslag till delårsbokslut, reviderat efter budget- och boksluts-

beredningens sammanträde 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 166 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2017 med godkännande till handlingarna. 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 29/2017. 
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Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 
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§ 148 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2017/406) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 167 
• Revisorernas bedömning av delårsrapporten 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2017  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-13  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 149 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/393) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 168 
• Revisorernas bedömning av delårsrapporten 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 

augusti 2017  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
lägger den till handlingarna. 
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§ 150 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2016/334) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på ett underskott runt 667 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2017-09-

12, § 95 jämte förslag till delårsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 169 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna och 

inväntar vidare information om åtgärder. 
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Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 
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§ 151 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum  
(KS 2017/412) 
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden har behandlat sin delårs-
rapport per den 31 augusti 2017 för Hjälpmedelscentrum. Progno-
sen för helåret visar på ett överskott på 532 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-09-22, § 
29 jämte delårsrapport 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 170 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2017  till handlingarna. 
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Kungsörs Grus AB, akten 
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§ 152 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Kungsörs Grus AB (KS 2017/424) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2017. 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 171 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2017  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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§ 153 
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2018 (KS 2017/394) 
Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
har upprättat ett förslag till taxa för 2018.  
 
Taxan innefattar avgifter för: 
- övrig verksamhet  
- prövning och tillsyn inom miljöbalken  
- kontroll inom livsmedelsområdet och foderlagstiftningen 
- verksamhet enligt tobakslagen 
- verksamhet enligt lag och handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- verksamhet enligt strålskyddslagen 
- verksamhet enligt alkohollagen samt 
- bygglov 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektions i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokoll 2017-09-21, § 99 med tjänsteskrivelse och taxe-
förslag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 172 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa 2018 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari 
2018. 

 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 30/2017. 
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§ 154 
Revidering av Förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/377) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund an-
togs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i sam-
band med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revide-
ringen gjordes i kommunfullmäktige den 10 februari 2014, § 15. 
 
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 
avser förändring i § 4 där förbundets uppgifter utökas med lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11 
med förslag till reviderad förbundsordning 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 149 
 

Beslut Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget.  

 
 Beslutet fattas under förutsättning att förslaget godkänns även av 

Arboga kommun. 
 

  
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 31/2017. 
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§ 155 
Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i 
Kungsörs kommun (KS 2017/376) 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att bifalla en motion 
med förslag att införa ett kultur- och idrottsstipendium för att lyfta 
fram och uppmuntra personer för deras insatser inom kultur och 
idrott. Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att ta fram 
kriterier, se på stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska 
delas ut.  
 
Ett förslag till Riktlinjer för kultur och idrottsstipendium har nu 
tagits fram.  Förslaget bygger på att Kungsörs kommun inrättar 

- ett kulturstipendium och ett idrottsstipendium på vardera 
5 000 kronor för nu verksamma personer 

- ett hedersstipendium på 5 000 kronor som kan delas ut till 
person eller förening som uppmärksammas för förtjänstfulla 
insatser över längre tid 

 
KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-12 
med förslag till Riktlinjer 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 147 
 

Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna Riktlinjer för kultur- och 
idrottsstipendier i Kungsörs kommun.  

 
 
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 32/2017. 
 



 
 
 
 
 
 
Detaljplaneprocessen (KS 2017/351) 
 
 
Alliansen reserverar sig mot beslutet att ge kommunstyrelsen rätt att vidaredelegera 
beslutsmandat i frågan om standardutförande till annat forum.. Vi anser att 
detaljplaneärenden ska beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. I det 
fall som annat beslutsform tillsätts, såsom nämnd eller utskott, bör frågan prövas av 
kommunfullmäktige. Detaljplaneprocessen ska hanteras så att den på bästa sätt 
säkerställer den demokratiska beslutsprocessen.  
 
 
 
För alliansen den 13 november 2017-11-13 
 
 
 
 
 
 
Madelene Fager   Stellan lund  Jenny Andersson 
Centerpartiet  Moderaterna  Kristdemokraterna  
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§ 156 
Detaljplaneprocessen för Kungsör  
(KS 2017/351) 
En ny plan- och bygglag trädde i kraft under 2017. Den innebär 
vissa förändringar. Lagen beskriver olika förfaranden: 
 
• standardutförande – gäller för de flesta detaljplaner. Förfaran-

det kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska 
planförslaget vara förenligt med översiktsplanen och inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

 
• begränsat förfarande – är möjligt att tillämpa under förutsätt-

ning att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt 
att samrådskretsen är liten och tydligt avgränsad. Förfarandet 
innehåller endast ett kommunikationssteg. 

 
• utökat förfarande – gäller detaljplaner som är av betydande 

intresse för allmänheten och/eller antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

 
• samordnat förfarande – gäller exempelvis vid infrastruktur-

projekt och när prövning även ska ske enligt annan lagstift-
ning, oftast miljöbalken. Inom projektet sker samverkan med 
andra parter som exempelvis Trafikverket. 

 
En detaljplan startar alltid med ett standardutförande men kan 
sedan under processen övergå till ett begränsat förfarande som då 
innebär en betydligt kortare handläggningstid än vid standard-
utförande eller till ett utökat förfarande som då innebär ytterligare 
tid än vid standardförfarande. 
 
Vid ett utökat förfarande ska beslut fattas av kommunfullmäktige. 
Upp till standardutförande kan beslut delegeras.  
 
En beskrivning av detaljplaneprocessen har tagits fram och kom-
mer att delas ut till den eller de som ansöker om en förändrad 
detaljplan så att de kan se hur en detaljplaneprocess går till och hur 
lång tid det tar.  
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KF överläggning Under kommunfullmäktiges framförs följande yrkanden: 
- Madelene Fager (C) och Carina Sjölund (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag, dock ska rätten att vidaredelegera 
utgå 

- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 6 jämte kommun-

chefens skrivelse 2017-08-28 och beskrivning av detalj-
planeprocessen 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 148 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplaneprocessen i Kungsör och 

delegerar beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med 
rätt att vidaredelegera. 

 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
skriftligt. 
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§ 157 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2018 (KS 2017/375) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2018. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den 
fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 146 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2018 till: 
 15 januari,  
 12 februari,  
 12 mars,  
 9 april,  
 14 maj,  
 11 juni,  
 17 september,  
 8 oktober, 
 15 oktober (konstituerande möte, nya kommunfullmäktige)  
 12 november och  
 10 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
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§ 158 
Förvaltningsförändringar stiftelser  
(KS 2016/240) 
Kommunstyrelsen fick en redovisning av kommunens stiftelser 
den 26 september 2016, § 182. Då lämnades också ett förslag till 
sammanslagning av flera mindre stiftelser och fonder så att elva 
stycken skulle bli tre stycken.  
 
Ekonomifunktionen varit i kontakt med Kammarkollegiet och fått 
information om att det i flera fall kan lösas enklare och billigare av 
Länsstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar 
nya beslut av hur kommunen ska använda fonderade medel.  
 
Genom så kallad permutation kan Länsstyrelsen bevilja att före-
skrifter som förhindrar utdelning av kapitalet upphävs så att fon-
derna så småningom blir förbrukade och kan upplösas om inte 
avkastningen blir större än utdelningarna. Ansökan måste ske för 
varje enskild fond/stiftelse.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag för var 
och en av fonderna. Dessutom föreslås att  
- en avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs 

för att hantera fonderna/stiftelserna 

- fonderna flyttas från ett separat konto i Sparbanken Västra 
Mälardalen till kommunens kontosystem med eget avräknings-
konto per fond/stiftelse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 173 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner hanteringen av var och en av stif-

telserna så som förvaltningen föreslagit. 
 
 En avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs från 

och med den 1 januari 2018 för att hantera fond/stiftelse. 
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Ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 Fonderna flyttas från separat konto i Sparbanken Västra Mälarda-
len till kommunens kontosystem med eget avräkningskonto per 
fond/stiftelse. 
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§ 159 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 10 oktober 2017 (KS 2017/414) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 10 oktober 2017. Av den framgår att 
sju motioner är obesvarade; 

- två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige 

- En motion passerar nu kommunallagens årsgräns  

- Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så 
att de kan besvaras inom sex månader. De tre äldsta är 
återremitterade och har passerat sexmånadersgränsen. Även en 
motion ställd i mars har passerat den gränsen.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 174 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 160 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 10 oktober 2017 (KS 2017/415) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017. I nuläget 
finns inga obesvarade medborgarförslag. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23, § 175 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 161 
Interpellation – Nyanländas integration på 
arbetsmarknaden (KS 2017/392) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att Kungsörs kom-
mun är bland de kommuner som har högst andel arbetslösa i jäm-
förelse med andra kommuner i länet och att det är oklart hur kom-
munen arbetar med frågan, framförallt hur nyanlända ska integre-
ras på arbetsmarknaden. 
 
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- När kommer vi att få ta del av den utlovade integrationsstrate-
gin med förslag på åtgärder? 

- Hur arbetar ni för att nyanlända ska få arbete? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Fager 
• Svar från Per Strengbom 

 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom svarar med bl.a. 

följande: 

- Arbetet med den utlovade strategin fortlöper och beräknas vara 
färdig för politisk behandling under mars månad. 

- Våra enheter arbetar vidare med att försöka etablera fler perso-
ner som står utanför arbetsmarknaden i sysselsättning. Vi har 
avtal med Kommunal om s.k. extra-tjänster där vi klarat 2017 
års kvot men har ett steg till att ta för att klara 2018. 

- Bristen på platser liksom handledare är en av svårigheterna just 
nu. Den centrala ledningsgruppen, har beslut att fler platser 
måste tillskapas för kommande år. 

- Arbetsförmedlingen har etablerat en kontaktdag i veckan på 
vår VIVA-enhet. Detta för att öka förutsättningarna för syssel-
sättning. 

- Jag delar interpellantens oro inför framtiden och konstaterar att 
vi trots allt är på gång framåt mot ett större och bättre engage-
mang vad gäller sysselsättningsfrågorna. 

 
Tack Madelene Fager tackar för svaret. 
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§ 162 
Interpellation – Fossilfri fordonsflotta 2030 
(KS 2017/409) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att det idag finns en 
bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossilfri fordons-
flotta.  
 
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande: 

- Hur många miljöfordon, enligt gällande klassificering, har 
Kungsörs kommun? 

- Hur stor andel av kommunens flotta tankas med förnyelsebara 
drivmedel? 

- Hur väl används Kungörs kommun cyklar/elcyklar som tran-
sportslag? 

- Har Kungörs kommun en plan för omställning till fossilfri for-
donsflotta? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Fager 
• Svar från Per Strengbom 

 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom svarar med bl.a. 

följande: 

- Vi har två eldrivna större fordon - en servicebil på Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB) och en ismaskin. Inom någon 
vecka kommer ytterligare tre servicefordon att inskaffas på 
KKTAB. Avsikten är sedan att fasa ut bensin/dieseldrift vart-
efter fordonsbyten sker. 

- Samtliga poolbilar tankas idag med etanol och så kommer att 
fortsätta till dess att marknaden bistår med tankmöjligheter för 
fossilfria drivmedel. Alternativt kan dieseldrift bli aktuellt. 
Hybridbilar är ytterligare en möjlig lösning, men för körning 
av längre sträckor är det fortfarande inte ett kostnadseffektivt 
alernativ. 

- Under den varma årstiden används cykel/elcykel frekvent för 
kortare sträckor inom tätorten av såväl administrativ personal 
som inom hemtjänst. 
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- Kommunen har ingen plan för fordonsflotta. KKTAB har en 
uttalad plan samt Kungsörs Fastighets AB kommer vid nästa 
inskaffande av fordon beakta behovet av fossilfri drift. 

- Kungsörs kommuns miljömål, precis som de nationella målen, 
gäller givetvis som riktlinjer för samtlig verksamhet och bolag 
vid kommande upphandlingar. 

 
Tack Madelene Fager tackar för svaret. 
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§ 163 
Motion – Handlingsplan för bebyggelse av 
Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 164 
Motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning 
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§ 165 
Motion – Digitalt webbdiarium (KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 166 
Motion – Utfasning av skadliga kemikalier i 
idrottsanläggningar (KS 2017/451) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att skapa en handlingsplan för 
utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggning-
ar. Motionären anser att Kungsör bör efterleva den antagna miljö-
policyn.  
 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 167 
Motion – Införande av register över motioner, 
interpellationer och skriftliga frågor  
(KS 2017/452) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hem-
sida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor. Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 

politiken och enskilda politikers agerande 
 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 
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§ 168 
Fyllnadsval – ledamot i valnämnden  
(KS 2014/345) 
Bernt Andersson (C) har avlidit. Han var vald som ledamot i val-
nämnden. Valnämnden har inte haft några sammanträden sedan 
hans bortgång den 1 mars 2017. 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Siewert Carlsson (C), Åsgatan 26, 
736 31 Kungsör, till ny ledamot i valnämnden från och med den 14 
november 2017 och resterande mandatperiod. 
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Lönekontoret, matrikeln, akten 
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§ 169 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i val-
nämnden (KS 2014/345) 
Joakim Stoor (SD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
valnämnden. Av misstag har avsägelsen blivit liggande utan hante-
ring. Valnämnden har inte haft några sammanträden sedan 
avsägelsen lämnades in. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Joakim Stoors skrivelse 2015-10-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Joakim Stoor (SD) från uppdraget 
som ersättare i valnämnden från och med den 13 oktober 2015. 
 
Ny ersättare väljs vid senare sammanträde. 
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Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 
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§ 170 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kom-
munfullmäktiges valberedning (KS 2014/301) 
Joakim Stoor (SD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. Av misstag har avsägelsen 
blivit liggande utan hantering. Valberedningen har inte haft några 
sammanträden sedan avsägelsen lämnades in. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Joakim Stoors skrivelse 2015-10-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Joakim Stoor (SD) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning från och med den 13 
oktober 2015 och  

- väljer Britt-Marie Häggkvist Back (SD), Gamla Köpingsvägen 
33, 736 93 Kungsör, till ny ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning från och med den 14 november 2017 och 
resterande mandatperiod. 
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Den entledigade, den valda, Kungörs KommunTeknik 
AB, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 171 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs KommunTeknik AB (KS 2014/354) 
Niclas Lund (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs KommunTeknik AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Niclas Lunds skrivelse 2015-10-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Niclas Lund (M) från uppdraget som ersättare i 
Kungsörs KommunTeknik AB från och med den 14 oktober 
2017 

- väljer Robert Andersson (M), Mästaregatan 13, 736 32 
Kungsör, till ny ersättare i Kungsörs KommunTeknik AB från 
och med den 14 november 2017 och resterande mandatperiod. 
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Den entledigade, den valda, Kungörs Vatten AB, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 172 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Vatten AB (KS 2015/249) 
Niclas Lund (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs Vatten AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Niclas Lunds skrivelse 2015-10-12 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Niclas Lund (M) från uppdraget som ersättare i 
Kungsörs Vatten AB från och med den 14 oktober 2017 

- väljer Robert Andersson (M), Mästaregatan 13, 736 32 
Kungsör, till ny ersättare i Kungsörs Vatten AB från och med 
den 14 november 2017 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 173 
Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i 
socialnämnden (KS 2014/344) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ordförande i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som ordförande i socialnämnden från och med den 7 
december 2017. 
 
Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, 
hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 174 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i ge-
mensamma hjälpmedelsnämnden  
(KS 2014/370) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden från och 
med den 13 november 2017. 
 
Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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§ 175 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i ge-
mensamma patientnämnden (KS 2014/371) 

 Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, Samord-
ningsförbundet, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 176 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
inom rehabiliteringsområdet (KS 2014/372) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom 
rehabiliteringsområdet.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
inom rehabiliteringsområdet från och med den 13 november 2017. 

 
 Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 177 
Avsägelse och fyllnadsval – vice ordförande 
i kommunstyrelsens plankommitté (KS 201/) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsens plankommitté.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté från 
och med den 13 november 2017. 

 
 Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, rådets 
sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 178 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i lokala 
brottsförebyggande rådet (KS 20114/436) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i lokala brottsförebyggande rådet.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från och 
med den 13 november 2017. 

 
 Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 179 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i styr-
gruppen för nytt äldreboende (KS 2014/405) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Marie Norin Junttila (S) från upp-
draget som ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende från och 
med den 13 november 2017. 

 
 Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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