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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 11 januari 2016, klockan 18.30-18.50.  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 
Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson, (S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren (S), Marita 
Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Peter Åkesson (MP), Madelene 
Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Stellan Lund (M), Margareta 
Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Ewa Granudd (M), Hendrik Mayer 
(L), Olof Lindberg (L), Annicka Eriksson (SD), Rune Broström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Urban Dahlgren (S), Anna-Karin Tornemo (V), Ingemar Hielte (MP), Mats Qvisth (C), 

Margareta Barkselius (C), Yvonne Ericsson (M), Niclas Lund (M), Eva-Carin Sandbom (L) 
och Uno Gripenbert (KD). 

 

Ersättare  Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Monica Wastelius (C) och Kurt Karlsson 
(M). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Tauno Arbelius och Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson och Madelene Ericsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-01-12, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        1-12 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Tauno Arbelius   Stellan Lund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2016-01-12, §§ 1-12 
Datum när 
anslag sätts upp 2016-01-13 Datum när anslag  

tas ner 2016-02-04 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2016-01-11 
 

1 Allmänhetens frågestund 

2 Meddelande – ny sammanräkning 

3 Information från presidiet 

4 Meddelande – Revisionsrapport granskning av upphandling och inköp 

5 Medborgarförslag – Reservera några parkeringsplatser för besökande till gamla 
Karlaskolan 

6 Svar på medborgarförslag – Samarbeta med musikskolan i Arboga 

7 Svar på medborgarförslag – Förnya gatumiljön i Kungsörs centrum 

8 Svar på motioner – Webbsända kommunfullmäktigesammanträden och Permanent 
lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 

9 Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs kommun 2015 

10 Riktlinjer för investeringar i Kungsörs kommun 

11 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen 

12 Upphävande av bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Allmänhetens frågestund (KS 2016/5) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 2 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 16 december 2015 gjort ny sammanräkning 
efter Stig Andersson (SD). Ny ledamot för Sverigedemokraterna är 
Per Hammarström från och med den 16 december 2015 till och 
med den 14 oktober 2018.  

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-01-11  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 3 
Information från presidiet  
Ordföranden Gunilla A Aurusell (S) informerar om utfallet av den 
enkät som gjordes i fullmäktige för utvärdering av den utbildning 
som skett under 2015. Alla utbildningar, utom en, genomfördes i 
anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Svarsfrekvensen var låg, men de som svarat tycks nöjda med den 
utbildning som varit och önskar en fortsättning.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 4 
Meddelande – Revisionsrapport granskning 
av upphandling och inköp (KS 2015/449) 
Revisorerna i Kungsör har, i samverkan med revisorerna i Arboga, 
Köping och Västra Mälardalens Kommunalförbund, granskat 
inköp och upphandling i de tre kommunerna och förbundet. 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse 2015-12-09 jämte Granskningsrapport  

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 5 
Medborgarförslag – Reservera några parke-
ringsplatser för besökande till gamla Karla-
skolan (KS 2015/460) 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att några av parke-
ringsplatserna vid gamla Karlskolan borde vara reserverade för 
besökande. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Helene Persson, barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 6 
Svar på medborgarförslag – Samarbeta med 
musikskolan i Arboga  
(KS 2015/165, KS 2015/415) 
Helene Persson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
samarbeta med musikskolan i Arboga så att alla elever får samma 
möjlighet och chans till utbildning. 
 
Förslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande yttrat sig. Av det framgår bl.a. att 

- Arboga välkomnar samarbete inom de områden där kommunen 
själv inte erbjuder musikundervisning. Visst samarbete redan 
finns idag, dock betalar deltagarna helt själva 

- Arboga kan främst erbjuda undervisning i olika blåsinstrument 
och sång. Framförhållning om minst tre månader krävs för att 
Arboga ska kunna planera för detta i lärarnas tjänstgöring. 

- Barn- och utbildningsnämnden har inte medel för köp från 
Arboga i nuvarande budget. Om extra medel tillskjuts för detta 
och för nödvändiga resor till och från så kommer en intresse-
förfrågan att skickas ut till samtliga elever och deras föräldrar. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har även studerat möjligheten till 
samverkan mellan studieförbunden och musikskolan. Sammanfatt-
ningsvis noteras här att: 

- studieförbunden kan ta emot elever som är 13 år eller äldre i 
större undervisningsgrupper och på eftermiddagar och kvällstid 

- möjligheten till enskild instrumentalmusik är begränsad och 
utbildning i udda instrument svår 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag Helene Persson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-11, § 53 
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2015-11-03 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-11-18, § 52 

jämte tjänsteskrivelse 2015-10-30  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 222 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Helene Persson, barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till att kommunen i nuläget inte kan avsätta mer pengar till musik-
undervisning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Bengt Lindström, centrumprojektet, akten 
 
  Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7 
Svar på medborgarförslag – Förnya gatu-
miljön i Kungsörs centrum (KS 2015/358) 
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att gatumiljön i 
centrum ska förnyas. Förslag finns kring bl.a. infarten från Köping, 
Drottninggatan, ny väg med anslutning till E 20, ny entré till 
kommunhuset, exploatering av fältet söder om Södergården för 
blandat modernt bostadsområde samt ett förslag om ett museum.  
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att  

- vissa av förslagen faller inom centrumprojektet och bör be-
handlas där tillsammans med alla andra goda idéer 

- kommunstyrelsen gett Kungsörs KommunTeknik AB i upp-
drag att redovisa möjlig mark att bygga på för både verksam-
hets- och bostadsändamål utifrån vår översiktsplan.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Bengt Lindström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 157 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-12-01 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 223 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar de synpunkter som Bengt 

Lindström lämnat i sitt medborgarförslag till centrumprojektet 
som ett av flera underlag i det fortsatta arbetet med centrum-
planeringen. 

 
Med detta och övrigt som framkommit i förvaltningens yttrande 
förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, fastighetschefen, Stellan 
Lund, Madelene Ericsson, Jenny Andersson, respektive 
akt Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 8 
Svar på motioner – Webbsända kommunfull-
mäktigesammanträden och Permanent lokal 
för kommunfullmäktiges sammanträden  
(KS 2012/108, KS 2014/373) 
Annika Johansson (C) föreslår i en motion att kommunen ska börja 
sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Ulvesundsskolans aula utreds som 
permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. Motio-
närerna föreslår även att en skiss tas fram på en möblering som gör 
att ledamöterna ser varandra. 
 
Båda motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Förslag till svar på motionerna har lämnats av kommunstyrelsens 
förvaltning vid tidigare sammanträden, men återremitterats. Kom-
munchefen konstaterar att inget nytt har framkommit sedan dess 
och kan inte se något skäl att svara annorlunda i något av ärende-
na. Arbete med nya Kung Karls skola har dock kommit längre och 
om allt går som det ska kommer den nya skolan att stå klar hösten 
2017.  
 
Kommunchefen föreslår att ett uppdrag lämnas att utreda kostna-
den för att möjliggöra webbsändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden i nybyggda Kung Karls skola och att den lokalen då 
ska vara fullmäktiges permanenta möteslokal i sambruk med sko-
lans behov av samlingslokal på dagtid. 
 
Till investeringskostnaderna för att möjliggöra webbsändningar 
kommer den personella resurs som måste till. Dessa får budgeteras 
i ett senare skede och behandlas av budgetberedningen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Annika Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 

Andersson 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-01-11  11 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, fastighetschefen, Stellan 
Lund, Madelene Ericsson, Jenny Andersson, respektive 
akt Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 

Ericsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att utreda kostnaden för att möjliggöra webbsändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden i nybyggda Kung Karls skola 
och att den lokalen då ska vara fullmäktiges permanenta mötes-
lokal i sambruk med skolans behov av samlingslokal på dagtid. 

 
 I och med detta förklaras de båda motionerna besvarade. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Inkl. KS-handling till: vastmanland@lansstyrelsen.se, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
beredskapssamordnarna 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 9 
Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs kom-
mun 2015 (KS 2015/72) 
Kommunstyrelsens förvaltning har, med hjälp av beredskapssam-
ordnarna vid Västra Mälardalens Kommunalförbund, reviderat den 
risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige 
2011. Analysen ska revideras varje ny mandatperiod. 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är sammantaget att den 
ska: 

- ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder för 
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verk-
samhet inom kommunala verksamheter 

- ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 

- ge underlag för information om samhällets risker och sårbar-
heter till allmänheten 

- förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i 
samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och 
samhällsviktigt verksamhet inom kommunens geografiska om-
råde 

 
Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en väsentlig del av grunden för 
det riskreducerande arbete som bedrivs i kommunen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-12-01 

jämte Förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys 
Kungsörs kommun 2015  

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 225 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs 

kommun 2015. Därmed ersätts tidigare antagen risk- och sårbar-
hetsanalys från 2011.  

 
 Analysen ska utgöra underlag för planering för hur risker och 

sårbarheter ska undanröjas, minskas eller hanteras och stödja den 
fysiska planeringen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Inkl. KS-handling till: vastmanland@lansstyrelsen.se, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
beredskapssamordnarna 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 Antagen analys redovisas som KS-handling nr 1/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden (inkl. KS-handling), 
socialnämnden (inkl. KS-handling), ekonomichefen (inkl. 
KS-handling), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 10 
Riktlinjer för investeringar i Kungsörs 
kommun (KS 2015/253) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag nya riktlinjer 
för investeringar.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-12-03 

jämte förslag till riktlinjer  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 226 

 
KS överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna Riktlinjer för investeringar i 

Kungsörs kommun.  
 
 Dessa ersätter Riktlinjer för investeringar och leasing antagna av 

kommunfullmäktige den 14 april 2009. 
 
  
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 2/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ägarombudet (inkl KS-handling), Kungsörs 
Kommunföretag AB (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen  
(KS 2015/422) 
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. 
Ett förslag till reviderade direktiv har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-11, § 71 jämte KS-

handling nr 23/2015 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-12-01 

jämte förslag till ägardirektiv  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 227 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2016 i bolagskon-

cernen i enlighet med förslaget. 
 
 Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr 3/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 12 
Upphävande av bolagsordning för Kaplanen 
i Kungsör AB (KS 2015/424) 
Under det gångna året har Kungsörs Fastighets AB förvärvat ak-
tierna i Kaplanen i Kungsör AB. Därefter har de båda företagen 
fusionerats. Kaplanen i Kungsör AB finns därför inte längre och 
bolagsordning bör upphävas. 

 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 228 

 
Beslut Kommunfullmäktige upphäver Bolagsordning för Kaplanen i 

Kungsör AB. 
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