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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 17 september 2018, klockan 18.30-19.25. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Urban 
Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren 
(S), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Christer Henriksson (V), 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), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), Eva-Carin Sandbom 
(L), Olof Lindberg (L), Annicka Eriksson (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström 
(SD) och Ari Jaanus (SD).  

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

Anna-Karin Tornemo (V), Ingemar Hielte (MP) och Sofia Axelsson (L). 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Hans Landerholm (S), Margareta Barkselius (C), Monica Wastelius 
(C), Niclas Lund (M), Staffan Norgren (M) och Jacob Hedberg (M).  

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Urban Dahlgren och Gunnar Karlsson  
Ersättare för 
justerare Monica Lindgren och Ari Jaanus  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-09-18, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        80-99 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Urban Dahlgren   Gunnar Karlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-09-17, §§ 80-99 
Datum då 
protokoll anslås 2018-09-19 Datum då anslag 

tas bort 2018-10-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
Protokoll 2017-09-17 

80 Allmänhetens frågestund 

81 Medborgarförslag – Fotbollsmål ovanför parken på Gersillagatan 

82 Medborgarförslag – Basketkorgar till Västerskolans skolgård 

83 Medborgarförslag – Skidspår med konstsnö runt Centralvallen 

84 Medborgarförslag – Namnskyltar på växter i blomsterarrangemang och parker 

85 Svar på fråga vid allmänhetens frågstund/ medborgarförslag – Behov av offentlig 
toalett 

86 Svar på medborgarförslag – Grannsamverkan 

87 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

88 Meddelande – Revisionsrapporten Granskning av kommunens rutiner avseende 
hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar 

89 Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – för bättre företagsklimat 

90 Revidering av bolagsordningar i bolagskoncernen 

91 Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen 

92 Utredning av möjlighet att rusta upp och hyra ut Stenladan i Lockmora 

93 Räkenskapssammanställningar och revisionshandlingar – Kommunens stiftelser 

94 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

95 Delårsrapport per den 30 april 2018 – Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör 

96 Avtal, reglemente och budget 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden – 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

97 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

98 Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy 

99 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Förslagsställaren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 80 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 

Under allmänhetens frågestund ställer Börje Holgersson en fråga 
med anledning av en insändare i dagens Bärgslagsblad. Insändaren 
anser att det behövs bättre styrning av politikerna. Detta efter att 
ha fått höra att det inte finns några svenska barn i en barngrupp på 
förskolan.  
 
Holgersson anser att grupperna bör bestå av max 20 procent barn 
med icke-svensk bakgrund för att integrationen ska fungera och 
frågar: Hur ska det fungera? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Peterson (S) 
informerar om att detta är en viktig fråga. Den har diskuterat redan 
och han meddelar att han kommer att ta med den hem till förvalt-
ningen för åtgärder.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 81 
Medborgarförslag – Fotbollsmål ovanför 
parken på Gersillagatan (KS 2018/292) 
Ille och Anders (pappa) Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp två fotbollsmål 35 och Gersillagatan 37. 
Det skulle uppskattas av alla de barn som har flyttat in i området. 
Området är mitt uppe i ett generationsskifte. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 82 
Medborgarförslag – Basketkorgar till 
Västerskolans skolgård (KS 2018/293) 

Ille och Anders (pappa) Persson föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska sätta upp basketkorgar på skolgården vid Väster-
skolan. De anser att det finns lite att göra på rasterna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 83 
Medborgarförslag – Skidspår med konstsnö 
runt Centralvallen (KS 2018/321) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
angöra ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen - en naturlig 
plats för konstgjort skidspår med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 84 
Medborgarförslag – Namnskyltar på växter i 
blomsterarrangemang och parker  
(KS 2018/322) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att namnskyltar 
sätts upp på de fina växer, buskar och träd som finns i kommunens 
blomsterarrangemang och  parker. Förslagsställaren skriver man 
på träden kanske kan spika upp skyltar och i rabatterna sätta en 
pinne med skylt. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kjell Isberg, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 85 
Svar på fråga vid allmänhetens frågstund/ 
medborgarförslag – Behov av offentlig 
toalett (KS 2018/297, KS 2018/27) 
Kjell Isberg förslår att kommunen ordnar med offentlig toalett 
igen. Förr fanns toalett både bakom Carinas kiosk och Domus. De 
har stängts på grund av brist på renlighet. 
 
Förslagslagsställaren lyfte samma fråga vid allmänhetens fråge-
stund vid kommunfullmäktige i juni 2018. 
 
Idag finns allmänna toaletter på biblioteket och järnvägsstationen. 
De är öppna del av dagarna, men ingen är tillgänglig på sen kvälls-
tid eller nattetid. 
 
Tekniska chefen föreslår att frågan om behov av ytterligare all-
männa toaletter tas upp i samband med planläggningen för etapp 
två av centrumutvecklingen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Isberg 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2018-09-10 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att se på behovet av offentliga toaletter i samband med vidare 
planeringen av centrumutvecklingen. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) ett ändringsyrkande som innebär att kommunstyrelsens 
förvaltning får i uppdrag att ordna med offentlig toalett. 

 
 Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden att förslaget 

justeras så att Madelene Fagers yrkande tillgodoses. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att lösa behovet av offentliga toaletter i samband med den vidare 
planeringen av centrumutvecklingen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Sven-Olof Jansson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 86 
Svar på medborgarförslag – Grannsam-
verkan (KS 2018/333) 

Sven-Olof Jansson har lämnat in ett medborgarförslag om grann-
samverkan. Förslaget är utformat som en fråga: När kommer kom-
munen och polisen att åter kalla till månadsvisa sammanträden för 
grannsamverkare? Enligt förslagsställaren är sådan träffar nödvän-
diga för att sprida information om pågående eller inträffade brott. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar 
tillsammans med Polisen; 

- Grannsamverkan är egentligen Polisens ansvar men deras 
möjlighet till månatliga sammanträden för grannsamverkan 
inte är lika goda nu som tidigare. De, som de flesta verksam-
heter, måste prioritera vad som ska göras och i vilken omfatt-
ning och ordning 

- beskrivs den ordning som kommer att gälla för grannsam-
verkan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Sven-Olof Jansson 
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-08-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 137 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning ger Sven-Olof Jansson 

sin syn på grannsamverkan och att detta måste prioriteras. Om inte 
informationsträffar kan ordnas varje månad bör skriftlig informa-
tion kunna skickas ut om grannsamverkan, brottsförebyggande 
verksamhet och volontärverksamhet.   

 
Beslut Kommunfullmäktige antar svaret på medborgarförslaget som sitt 

eget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 87 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2018/64) 

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 5 ej verkställda 
beslut och 1 avslutat beslut 2 kvartalet 2018. De ej verkställda är: 
- Två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två män, 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.   

- Två beslut avser servicebostad enligt LSS för två män. Besluts-
datum 2015-08-12 och 2017-11-29. 

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

Det ärende som avslutats gäller servicebostad LSS för en man 
(beslutsdatum 2015-06-23). Ärendet avslutades 2018-05-09 då 
personen avsäger sig insatsen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2018-08-08 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 88 
Meddelande – Revisionsrapporten Gransk-
ning av kommunens rutiner avseende hante-
ring av anläggningsregister för materiella 
anläggningstillgångar 

 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommu-
nens rutiner avseende hantering av anläggningsregister för mate-
riella tillgångar. Revisorernas bedömning är att kommunen i allt 
väsentligt har tillfredsställande rutiner avseende hanteringen. De 
rekommenderar dock följande åtgärder för att stärka den interna 
kontrollen: 

- Ta fram rutinbeskrivningar för inventering av kommunens till-
gångar och att det ska finnas en tydlig spårbarhet i anlägg-
ningsregistret var den fysiska tillgången finns placerad 

- Tydligare intern kontroll för att stärka att riktlinjerna följs ute i 
verksamheten 

- Ta fram rutin för att säkerställa att registret blir uppdaterat lö-
pande för att undvika att det blir ett antal gamla poster i regist-
ret 

- Se över behovet att upprätta riktlinjer för inventarier som inte 
uppgår till ett sådant värde att de ska finnas i anläggningsre-
gistret 

- Ta fram en inventeringsrutin för kommunens konst och att 
kommunen säkerställer att samtliga konstinköp finns upptagna 
i anläggningsregistret 

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. Dnr KS 2018/344 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör revisor Lars 

Wigström (S) för revisionsrapporten och de åtgärder revisorerna 
föreslår. 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 89 
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

- en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och 
det finns anledning att prova nya vägar  

- en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör sam-
ordnas med Arboga kommun 

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livs-
medelsverkets utredning kring efterhandsdebitering 

- Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s ut-
bildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utveck-
lar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalför-
bundets kontakter med näringslivet genom bra interna sam-
arbeten och en större förståelse i hela organisationen för 
företagens behov. 

 
Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med 
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedels-
kontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner 
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat 
system för Kungsör och Arboga. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 

- bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket är bifall till motio-
nen från Per Strengbom (S)  

- tilläggsförslag från Madelene Fager (C) om att återkoppling 
ska ske första kvartalet 2019 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden ställer proposition: 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 
2) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen. 
 

Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-
sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 
 
Återkoppling ska ske första kvartalet 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Kommunföretag AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 90 
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2018/262) 
Förslag till reviderade bolagsordningar i bolagskoncernen diskute-
rades vid bolagsdagen den 4 juni 2018. De nya förslagen är en 
anpassning till tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 128 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar de reviderade bolagsordningarna i 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 21-24/ 

2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Kommunföretag AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 91 
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen  
(KS 2018/261) 
Förslag till nya ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen diskute-
rades fram i dialog vid bolagsdagen den 4 juni 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, 129 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2019 för 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr 25 2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 92 
Utredning av möjlighet att rusta upp och 
hyra ut Stenladan i Lockmora (KS 2017/287) 
På uppdrag av kommunfullmäktige har Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB) utrett möjligheten att utveckla Stenladan i 
Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultatet av en 
motion. 
 
KKTAB har gjort en byggteknisk utredning, kostnadsberäkning av 
byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna samt en plan för 
uthyrning. Tre alternativ har tagits fram: 

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

B. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, med WC 
och pentry 

C. Ombyggnation i större omfattning för året runt användning. 
Innefattar kök, RWC/WC, värmeanläggning och isolering 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 184 
• Kungörs KommunTeknik AB:s utredning 2018-05-31 med 

bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 130 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för 
enbart sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av 
maximalt 680 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Sofia Axelsson 

(L) ett tilläggsyrkanden i form av en tillgänglighetsanpassad väg 
och belysning. 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden ställer proposition: 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 
2) Ställningstagande till Sofia Axelssons tilläggsyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen. 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag att 
genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för enbart 
sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av maximalt 
680 000 kr samt att ordna med en tillgänglighetsanpassad väg och 
belysning. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 
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Akten 
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§ 93  
Räkenskapssammanställningar och revi-
sionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2017 (KS 2018/284) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2017.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna.  Han noterar att: 

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

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten 
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig 
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation 
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse (finns i 
akten) 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 139 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning redogör revisor Lars 

Wigström (S) för ärendet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och 

revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2017 till handlingar-
na. 
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Samordningsförbundet Västra Mälardalen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 94 
Årsredovisning 2017 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2018/279) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2017. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2018-
03-19, §§ 11 och 2018-06-01, § 20 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 140 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
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Gemensamma nämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 95 
Delårsrapport per den 30 april 2018 – 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2018/283) 
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden 
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott på 1 671 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 296 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Gemensamma överförmyndarnämnden 
2018-06-12, § 77 jämte Delårsrapport 1 2018 Gemensamma 
överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 141 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma överförmyndarnämnden, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, 
Hallstahammars kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 96 
Avtal, reglemente och budget 2019 för 
Gemensamma överförmyndarnämnden – 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
(KS 2018/277) 
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt 
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om 
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019. 
 
Nämnden föreslås få namnet Västra Mälardalens Överförmyndar-
nämnd.  
 
Förslag till avtal om samverkan, reviderat reglemente och budget-
förslag för 2019 har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avtal och reglemente 
godkänns och att budgetförslaget överlämnas till budgetbered-
ningen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till avtal, reviderat reglemente och budgetförslag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 142 
 
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner  

- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan 
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och 
Surahammars kommuner och 

- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
 Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden 

också godkänner avtal och reglemente. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar vidare att överlämna budgetförslag 

för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till 
budgetberedningen för behandling under hösten i samband med 
Kungsörs kommuns budget 2019-2021. Samråd ska ske med övriga 
kommuner innan beslut.  
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Gemensamma överförmyndarnämnden, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, 
Hallstahammars kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 Antaget avtal och reglemente redovisas som KS-handling nr 26 
och 27 2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga 
kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 97 
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/377) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i 
samband med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste 
revideringen gjordes i kommunfullmäktige den 13 november 2017, 
§ 154. 
 
Ett förslag till revidering av förbundsordningen har tagits fram 
med anledning av den nya kommunallagens regler om digital 
anslagstavla. Det är den 13:e paragrafen som behöver ändras. Den 
reglerar förbundets kungörelser och tillkännagivanden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att den revideras i enlighet 
med förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till reviderad förbundsordning 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 143 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar mot-

svarande beslut.  
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 

28/2018. 
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§ 98 
Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy  
(KS 2018/348) 
Nuvarande Hälso- och friskvårdspolicy antogs av kommunfull-
mäktige den 9 juni 2014, § 81.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en revidering där: 
- reglerna kring friskvårsbidrag ändras så att de harmonierar 

med Skatteverkets regler 
- det som gäller hälsoinspiratörer tas bort och  
- ändringar görs utifrån organisationsförändringar 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-24 
jämte förslag till reviderad Hälso- och friskvårdspolicy 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 144 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Hälso- och friskvårdspolicyn i 

enlighet med förslaget. 
 
  
 Reviderad policy redovisas som KS-handling nr 29/2018. 
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§ 99 
Hälsningsord 
Ordföranden konstaterar att detta var det sista sammanträdet för 
mandatperioden. Kommunstyrelsens sammanträde i september är 
inställt och därmed finns inga beredda ärenden att behandla i 
kommunfullmäktige. 
 
Presidiet tackar för väl utfört arbete. 
 
Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är vid nyvalda 
kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde den 15 oktober.  
 
Ordföranden önskar slutligen gott samarbete även under den 
kommande mandatperioden då kommunfullmäktige har 31 
mandat. 
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