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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 9 november 2020, klockan 18.30-19.30. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson 
(S), Angelica Stigenberg (S), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), 
Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Lina Johansson (C), Jenny Andersson (KD), 
Anders Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD) och Magnus Vidin (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Marie Norin Junttila (S) och Mattias Söderlund (V). 
 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Kommundirektör Claes-Urban Boström och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Marita Pettersson och Madelene Fager  
Ersättare för 
justerare Angelica Stigenberg och Lina Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-11-09, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        158-177 
 Eva Kristina Andersson 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Marita Pettersson   Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
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datum 2020-11-09, §§ 158-177 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-11-11 Datum när anslag  

tas ner 2020-12-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-11-09 
 
158 Meddelande – ny sammanräkning 

159 Meddelande delegationsbeslut – Reducerat kommunfullmäktige m.a.a. 
Coronapandemin 

160 Medborgarförslag – Lekpark/klätterställning på Centralvallen 

161 Svar på medborgarförslag – Discgolfbana i Åparken 

162 Svar på medborgarförslag – Beachvolleybollplan i Åparken 

163 Svar på medborgarförslag – trehjuling till hemtjänsten 

164 Svar på medborgarförslag – cykelbro mellan Jägaråsen, Kungsör och Malmön, 
Köping 

165 Svar på motion – Samlad organisation för kommunens bilar 

166 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för 
styrelse och nämnder 

167 Redovisning av obesvarade motioner per den 7 oktober 2020 

168 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 7 oktober 2020 

169 Delårsbokslut för Kungsör kommun per den 31 augusti 2020 

170 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

171 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

172 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Kungsörs Grus AB 

173 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

174 Lokal avfallsplan och aktivitetsplan för Kungsör kommun åtagande i den 
regionala avfallsplanen 2020-2030 

175 Revidering av omställningsstöd och pension till förtroendevalda till OPF-KL 18 

176 Revidering av pensionspolicy för Kungsörs kommun 

177 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 158 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2018/411) 
Länsstyrelsen har den 19 oktober 2020 gjort sammanräkning efter 
Olof Lindberg (L): 

 
- ny ledamot för Liberalerna är Rebecca Burlind 
- ny ersättare för Liberalerna efter Rebecca Burlind är Ulla 

Eriksson Berg 
  

De nya uppdragen gäller från och med den 19 oktober 2020 till 
och med den 14 oktober 2022.   
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 159 
Meddelande delegationsbeslut – Reducerat 
kommunfullmäktige m.a.a. Coronapandemin 
(KS 2020/119) 
Kommunfullmäktiges ordförande Per Strengbom har fattat två 
delegationsbeslut 
- den 26 oktober 2020, § 4 – beslut att upphäva tidigare beslut 

om reducerat kommunfullmäktige med anledning av 
Coronapandemin. Beslutet är fattat med stöd av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och har föregåtts av ett 
samråd med övriga i presidiet och partiernas gruppledare 

- den 4 november 2020, § 5 – beslut att åter reducera 
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2020. 
Beslutet är fattat mot bakgrund av det förändrade läget 
gällande pandemin efter överläggning med övriga 
presidiemedlemmar. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 160 
Medborgarförslag – Lekpark/klätterställning 
på Centralvallen (KS 2020/393) 

Annelie Carlsson föreslår i ett medborgarförslag att en lekpark/ 
klätterställning byggs på Centralvallen för de yngre barnen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Annelie Carlsson 
 

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

Päivi Karlsson, kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 161 
Svar på medborgarförslag – Discgolfbana i 
Åparken (KS 2020/293) 

Päivi Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana 
(frisbeegolfbana) byggs i Åparken. 
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar och 
de ställer sig positiva till att detta ses som en möjlighet gällande 
den framtida utvecklingen av hamnområdet. Förslaget föreslås att 
tas med i den fortsatta processen gällande utveckling av vision och 
slutgiltligt beslut gällande hamnområdet. Därmed anses förslaget 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Päivi Karlsson med presentation 
inkommet 2020-08-03 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-14, § 115 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-19 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 143 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att ta med 

förslaget gällande en discgolfbana i Åparken som ett alternativ i 
den fortsatta processen med utveckling av hamnområdet.  

 
 Med detta anses medborgarförslaget för besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Philip Rosdahl, kommundirektör, akten 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 162 
Svar på medborgarförslag – Beachvolley-
bollplan i Åparken (KS 2020/310) 

Philip Rosdahl föreslår i ett medborgarförslag att en beachvolley-
bollplan byggs i Åparken. 
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar och 
de ställer sig positiva till att detta ses som en möjlighet gällande 
den framtida utvecklingen av hamnområdet. Förslaget föreslås att 
tas med i den fortsatta processen gällande utveckling av vision och 
slutgiltligt beslut gällande hamnområdet. Därmed anses förslaget 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Philip Rosdahls medborgarförslag inkommet 2020-08-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-14, § 116 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-19 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 144 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att ta med 
förslaget gällande en beachvolleybollplan i Åparken som ett alter-
nativ i den fortsatta processen med utveckling av hamnområdet.  

 
 Med detta anses medborgarförslaget för besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Eija Saho, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 163 
Svar på medborgarförslag – trehjuling till 
hemtjänsten (KS 2020/306) 
Eija Saho föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska köpa 
in en trehjuling till hemtjänsten. Den kan användas av anställda 
som inte kan cykla. Ett alternativ till detta är att ordna kurser i att 
lära sig cykla, enligt förslagsställaren. 
 
Ärenden skickades till kommunstyrelsen för beredning som re-
mitterade ärendet till socialchefen.   
 
Socialchefen svarar att hemtjänsten idag har tillgång till cyklar 
till de cykelturer som finns. I dagsläget finns inget behov av 
trehjuliga cyklar eller av kurser i att lära sig cykla då all personal 
som cyklar klarar av en tvåhjulig cykel. Skulle ett sådant behov 
uppstå kan frågan omprövas. 
 
Förslaget är därför att avslå medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Eija Sahos, inkommet 2020-08-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-14, § 117 
• Socialchefens tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 145 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Jonas Gustafsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 164 
Svar på medborgarförslag – cykelbro mellan 
Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping 
(KS 2019/418) 

Jonas Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en bro 
och att detta är bra för hälsan och skulle gynna människor i alla 
åldrar som vill cykla. Förslagsläggaren menar att man kan bygga 
en liknade bro som finns i Järshammar, Stora Sundby och att det 
även gynnar miljön med mindre avgaser.  
 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet remitterades till Kungsörs Kommun Teknik AB vilka fö-
reslår att avvakta med detta då frågan hör ihop med ett långsiktigt 
arbete i kommande trafikplan med en cykelled mellan Köping och 
Kungsör.  
 
Även om det finns en politisk vilja att utveckla detta menar kom-
munstyrelsens förvaltning å sin sida att det inom de närmaste åren 
inte finns ekonomiska möjligheter till denna satsning och föreslår 
ett avslag på medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jonas Gustafsson 2019-12-11 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13, § 6 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-03-27 
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2020-10-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 146 

 
Beslut Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 165 
Svar på motion – Samlad organisation för 
kommunens bilar (KS 2020/162) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 
- Kungsörs Teknikbolag AB ges det fulla ansvaret för kommu-

nens samtliga personbilar. Det skulle ett samlat ägande, inköp, 
service och utbyte av kommunens bilar.  

 
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och skrivit ett för-
slag till svar. Då det redan idag finns en central hantering av for-
donen på Kungsörs KommunTeknik AB helt i linje med motio-
närernas önskan, så föreslås att den behålls. Ägarförhållanden och 
hyrsystem bör däremot undersökas närmare och kostnaderna ses 
över noggrant innan en eventuell förändring görs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 2020-04-24 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 85 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 147 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att dagens hantering av fordon ligger 

fast. Kommundirektören får i uppdrag att utreda om ägarförhål-
landena är optimala och återkoppla detta till kommunstyrelsen. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden (inkl arbetsordning för 
styrelse och nämnder), socialnämnden (inkl arbetsordning 
för styrelse och nämnder) akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 166 
Revidering av Arbetsordning för kommun-
fullmäktige och Arbetsordning för styrelse 
och nämnder (KS 2020/362) 
Samtliga styrdokument ska enligt riktlinjen för styrdokument i 
Kungsörs kommun ses över varje mandatperiod.  
 
Arbetsordningarna för kommunstyrelsen och nämnder har arbetats 
igenom i den parlamentariska kommittén för politisk organisation 
utifrån behov av förändringar gällande  

• anpassning till nya kommunallagen 2018 (i huvudsak paragraf-
ändringar och utbyte av enstaka ord),  

• digitala möten (beslut togs våren 2020) 

• arbetsgång för medborgarförslag,  

• möten på bygdegårdar (tvånget tas bort efter färdigställande av 
ny möteslokal),  

• annonsering av möten (annonsering sker numer på kommunens 
webbplats),  

• arbetssätt gällande reservationer och särskilda yttranden (infö-
rande av digital möteshantering) 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 
• Förslag till ny arbetsordning för styrelse och nämnder 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 148 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

- Mikael Peterson (S): 
- bifall till kommunstyrelsens förslag dock med  
- tillägget att kommunfullmäktiges presidium ges möjlighet att 
avslå ett medborgarförslag direkt om det är uppenbart att för-
slaget inte kan verkställas. Om så sker ska förslagsställaren och 
kommunfullmäktige meddelas detta. 

- Madelene Fager (C): 
- bifall till Mikael Petersons tilläggsyrkande samt  
- ändring gällande tiden då enkel fråga senast ska lämnas in 
från tio dagar till fyra dagar före kommunfullmäktiges 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden (inkl arbetsordning för 
styrelse och nämnder), socialnämnden (inkl arbetsordning 
för styrelse och nämnder) akten Utdragsbestyrkande 

 

sammanträde. Mikael Peterson (S) yrkar bifall till detta samt  
- i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag, 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar de nya arbetsordningarna för kommun-

fullmäktige samt för styrelse och nämnder, dock med följande för-
ändringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige: 
- kommunfullmäktiges presidium ges möjlighet att avslå ett med-

borgarförslag direkt om det är uppenbart att förslaget inte kan 
verkställas. Om så sker ska förslagsställaren och kommunfull-
mäktige meddelas detta. 

- tiden då enkel fråga senast ska lämnas in från tio dagar till 
fyra dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 167 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 7 oktober 2020 (KS 2020/378) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 7 oktober 2020. Av den framgår att 
nio motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras. Den beräknas besvaras nu under hösten 2020. 

- utöver den har två passerat kommunens lokala regel om att 
motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader, 
varav den ena kommer besvaras 2020 medan den andra 
avvaktar en beställd revisionsrapport.   

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens underlag 2020-10-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 149 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 168 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 7 oktober 2020 (KS 2020/376) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 7 oktober 2020. Av den 
framgår det i nuläget finns tio obesvarade medborgarförslag, varav 
ett äldre än ett år. 
 
Det förslaget ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara 
tillsammans med KKTAB. 
 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2020-10-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 150 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 169 
Delårsbokslut för Kungsör kommun per den 
31 augusti 2020 (KS 2020/350) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2020 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 17,3 miljoner kronor (10,8 miljoner kronor 
bättre än budgeterat). Prognostiserat balanskravsresultat är 13,9 
miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet för kommunen 
finns exploateringsintäkter på 3,4 miljoner kronor vilka ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 5,1 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli minus 4,9 miljo-
ner kronor i verksamheterna medan den finansiella verksamheten 
går mer ett överskott på 15,7 miljoner kronor; 
- Barn- och utbildningsnämnden -2,8 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen – 2,1 
- Finansiering +15,7 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +5,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  -4,5 
- Kungsörs Vatten AB -0,7 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,14 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 4,0 

 
Revisorerna har granskat delårsbokslutet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 

augusti 2020 
• Protokoll kommunstyrelsens bokslutsberedning 2020-10-12,  

§ 11 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs kommunföretag AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 för Kungsörs Fastighets AB 
• Socialnämndens protokoll 2020-09-22, § 77 jämte Delårsrap-

port 31 augusti 2020 Socialnämnden 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-09-23, § 60 

jämte Delårsrapport 31 augusti 2020 Barn- och utbildnings-
nämnden 

• Revisorernas granskning av delårsrapport med tillhörande mis-
siv till kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 151 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) och Stellan Lund (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2020 med godkännande till handlingarna.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 170 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2020/372) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en delårsrap-
port per den 31 augusti 2020. 
 
Prognos för resultat på helåret 2020 beräknas till -4 miljoner kro-
nor.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 152 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger den 
till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 171 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/354) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2020. 
 
Prognos för resultat på helåret 2020 beräknas till -0,14 mkr.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Revisorernas missiv 2020-10-01 jämte revisionsrapport 

Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 153 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Grus AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 172 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Kungsörs Grus AB (KS 2020/371) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2020. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 154 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 173 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2020/373) 
Delårsrapport till och med augusti för hjälpmedelsnämnden redo-
visas utifrån perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, 
miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. Verksamhetens 
ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,3 miljoner 
kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,6 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-09-25, § 40 
• Delårsrapport 2 år 2020 för Hjälpmedelsnämnden med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 155 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2020 till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Miljöstrateg, kommundirektör, Vafab Miljö, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 174 
Lokal avfallsplan och aktivitetsplan för 
Kungsör kommun åtagande i den regionala 
avfallsplanen 2020-2030 (KS 2020/377) 
Förslag till Avfallsplan 2020 - 2030 VafabMiljö antogs i kommun-
fullmäktige 2020-06-08 § 96. 
 
Den lokala handlingsplanen som nu tagits fram ska ses som en 
komplettering till den regionala avfallsplanen. Den innefattar de 
delar där kommunerna identifierats ha ett ansvar för genomförande 
och/eller uppföljning. Utifrån revideringarna av planen år 2022 
och 2026 kan även den kommunala handlingsplanen komma att 
behöva revideras. 
 
Man måste även läsa den regionala avfallsplanen som tagits för att 
få en heltäckande bild av alla mål, delmål och aktiviteter som finns 
framtagna för åren 2020-2030.  

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lina Johansson 

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

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 
med tillhörande lokal handlingsplan och aktiviteter 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 156 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar lokal handlingsplan och aktivitetsplan 

för Kungsörs kommun, tillhörande tidigare antagen avfallsplan 
2020 - 2030. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
HR-chefen, lönekontoret (inkl bilaga till tjänsteskrivelse), 
akten  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 175 
Revidering av omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda till OPF-KL 18  
(KS 2020/368) 
Kommunfullmäktige beslutande om nuvarande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-14, den 26 maj 2014. Den 
nya OPF-18 framtagen av Sveriges kommuner och regioner ska 
antas lokalt i kommunen. 
 
Den innehåller förändringar bland annat familjeskydd, avgift till 
pensionsbehållning samt åldersgränser för omställningsstöd. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-08 
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 157 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla från och med 1 
januari 2021. 
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HR-chefen (inkl. policy), lönekontoret (inkl. policy), 
akten  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 176 
Revidering av pensionspolicy för Kungsörs 
kommun (KS 2020/369) 
Kommunfullmäktige beslutande om nuvarande pensionspolicy 
2015.  
 
Förvaltningen har, med hjälp av KPA Pension, gjort en översyn av 
policyn. Den har nu anpassats till gällande regelverk bland annat 
avseende pensionsålder och löneväxling för medarbetare, samt 
anpassningar till bestämmelser bland annat om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-08 
• Förslag till reviderad pensionspolicy för Kungsörs kommun 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 158 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar den reviderade Pensionspolicyn för 

Kungsörs kommun att gälla från och med 1 januari 2021. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommuninvest ek förening, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 177 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening (KS 2020/388) 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk före-
ning vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.  

 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i av-
vaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 
som krävs av Finansinspektionen. Kungsörs kommuns förlagslån 
till Föreningen uppgår per den 2020-09-18 till 1 200 000 kronor, 
jämte ränta. Regelverket kräver nu att detta läggs om.  
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen 
att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapi-
talinsats till Föreningen och inbetala motsvarande belopp till Före-
ningen i form av en kapitalinsats. Utöver detta så ska vi under 
perioden 2022 – 2024 betala in ytterligare 2 107 600 kr för att 
medverka till att stärka Kommuninvest kapital. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommuninvests skrivelse till kommunen 2020-09-03 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 159 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar  

• att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för att inbetalning av kapitalinsats i Före-
ningen till följd av ökade krav på kapitalinsats återbetalar dels 
förlagslånet under 2021 på 1 200 000 kr samt ytterligare 
2 107 600 kr fram till och med år 2024. 

• att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt beslut ovan. 
 



Kungsörs kommun  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommuninvest ek förening, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

• att Kungsörs kommun ska tillse att protokollet från fullmäk-
tiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive an-
slagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen 
vid förfrågan. 
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