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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 11 april 2016, klockan 18.30-20.00.  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Kristin 

Fernerud (S) § 29, Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf 
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Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Annika Westling (V), Peter 
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50 Utökad borgen till Kungsörs Fastighets AB för produktion av ny 
lägenhetsfastighet och färdigställande av markanläggning 
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53 Motion – Aktiviteter för barn och ungdomar 

54 Motion – Miljön runt Stengärdet 

55 Interpellation – Resultat för miljö 
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container i Valskog 
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§ 29 
Information 
Vid dagens möte: 
 
a) presenterar nya tekniska chefen/VD för Kungsörs Kommun-

Teknik AB Stig Tördahl sig och berättar kort om Kungsörs 
KommunTeknik AB 
 

b) lämnar rektor/enhetschef för vuxenutbildningen m.m. Kristin 
Fernerud en kort rapport om kommunens nyöppnade gymna-
sium med introduktionsprogrammets (IM) gren med 
språkinriktning. Tidigare har våra elever gått i Arboga, men 
de har haft svårt att ta handa om alla.  
 
Kungsör startade egen verksamhet från januari i år. Den riktar 
sig till ungdomar som inte fyllt 18 år och är asylsökande. Har 
de uppehållstillstånd får de gå till 20 år (frivilligt). Nu går 34 
elever från Eritrea, Syrien, Albanien, Afghanistan, Somalia och 
Fillipinerna (21 med permanent uppehållstillstånd och 13 
asylsökande) på IM språk. En av dessa elever går i Köping och 
två i Eskilstuna. Resten finns i Kungsör. Ytterligare elever är 
på väg.  
 
Totala kostnaden beräknas till 2 880 000 kronor och intäkter (i 
form av statsbidrag PUT, asylsökande och nystartsjobb) till 
minst 863 000 kronor. Dnr KS 2016/46 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-04-11  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 30 
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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§ 31 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2016/36) 
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 tio ej verkställda 
beslut att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg den 31 
december 2015. Dessa är: 
- Ett beslut avser serviceboende enligt SoL för en man. 

Beslutsdatum 2015-04-22. Personen har erbjudits lägenhet 
i juni men tackat nej 

- Sex beslut avser kontaktfamilj enligt SoL för två flickor 
och fyra pojkar. Tre med beslutsdatum 2014-10-10, två 
med beslutsdatum 2015-06-17 och ett med beslutsdatum 
2015-08-11. För de tre sista besluten finns kontaktfamiljer 
men insatsen är inte påbörjad. I övriga beslut har insats 
erbjudits men man har tackat nej.   

- Tre beslut avser servicebostad enligt LSS för tre män. 
Beslutsdatum 2014-02-24, 2015-06-23 och 2015-08-12. 
Två av personera har erbjudit satellitlägenheter men tackat 
nej. Alla tre önska bo på samma namngivna boende. 

Beslutsfattare i samtliga fall är individ- och familjeomsorgen. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2016-02-08 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 32 
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat två nya revisionsrapporter: 
- Granskning av lokalförsörjningen. Dnr KS 2016/17 
- Förstudie, styrning och uppföljning av personal- och 

arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på personalförsörjning. 
Dnr KS 2016/18 

Svar på rapporterna lämnas av kommunstyrelsen. 

 

 
Länsstyrelsen i Stockholms län har, i egenskap av tillsynsmyn-
dighet, gjort en inspektion hos Överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsörs kommuner. Inspektionen har medfört kritil 
på två punkter: 

- Bristfälliga rutiner för registrering av allmänna handlingar 
- Bristfälliga rutiner för överlämning av redovisningshandlingar 

vid byten av ställföreträdare.  

I båda fallen kommer uppföljning att ske i samband med nästa 
inspektion. 
Dnr KS 2016/78   
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisionsrapporten – Granskning av lokalförsörjningen 
• Revisionsrapporten – Förstudie, styrning och uppföljning av 

personal- och arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på 
personalförsörjningen  

• Rapport från Länsstyrelsens i Stockholms län inspektion hos 
Överförmyndarnämnden 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 33 
Medborgarförslag – Standardhöjning av 
gång- och cykelväg (KS 2016/35) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att skyndsamma 
åtgärder vidtas för att i möjligaste mån minimiera risken för 
allvarliga halkolyckor på gång- och cykelvägen sträckan 
Rybacksvägen-Torsgatan. Problemen uppstår främst när vatten 
rinner ner från det intilliggande berget och vintertid bildar svallis. 
 
Förslagsställaren föreslår två alternativa förslag till åtgärder: ett 
öppet dike, vilket kräver sprängningsarbete, eller en omdragning 
av gångvägen ca 150 meter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 34 
Medborgarförslag – Skicka SMS vid vatten-
problem (KS 2016/40) 
Inga Björklund anser att underrättelser var bristfällig i samband 
med att vattenprover tidigare under året visade bakteriehalt. Hon 
föreslår i ett medborgarförslag att ett SMS ska skickas till alla som 
har vattenledning i område som berörs av vattenproblem, liksom 
när vattnet är drickbart igen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Inga Björklund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 35 
Medborgarförslag – Bättre belysning vid 
återvinningsstationen i Valskog (KS 2016/55) 
Tobias Barkar föreslår i ett medborgarförslag att belysningen vid 
återvinningsstationen i Valskog förbättras. Förslagsställaren tror 
att nedskräpningen skulle minska om belysningen var bättre. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Tobias Barkar 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 36 
Medborgarförslag – Bygg om korsningen 
Malmbergavägen/Kungsgatan (KS 2016/57) 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att något görs åt kors-
ningen Malmbergavägen/Kungsgatan. Förslagsställaren föreslår 
avsmalningar/refuger som gör att trafikhastigheten dämpas.  
 
Vidare anser förslagsställaren att hastigheten borde sänkas ytter-
ligare hela Kungsgatan och att den inte skulle vara en genomfarts-
led för tyngre trafik. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Åse Verner 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 37 
Medborgarförslag – Flytta ankaret till 
gästhamnen (KS 2016/63) 
Anita Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att  
- ankaret som idag är placerat nedanför gamla banvaktarstugan 

ska flyttas till gästhamnen 
- några parkbänkar och blomsterdekorationen placeras på den 

plats där ankaret nu finns  
 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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§ 38 
Svar på medborgarförslag – Jourbil med 
sjukvårdskunnig personal (KS 2015/375) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas 
en sjuksköterska/”sjukbil” i Kungsör som har jour lika som brand-
männen. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredning har socialnämnden yttrat sig. De informe-
rar om att kommunen en längre tid drivit frågan om att räddnings-
tjänsten ska åka på larm om hjärtstopp, så kallad ”I väntan på 
ambulans” (IVPA). Ett avtal för detta är nu undertecknat och detta 
kommer att införas under våren. Kungsörs kommun kommer 
alltså, via räddningstjänsten, att åka på förmodade hjärtstopp från 
och med våren 2016. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 160 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 5 jämte 

tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 23 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till socialnämndens yttrande. 
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§ 39 
Svar på medborgarförslag – Reservera några 
parkeringsplatser för besökande till gamla 
Karlaskolan (KS 20157460) 
Anita Larsson förslår i ett medborgarförslag att några av parke-
ringsplatserna vid gamla Karlaskolan borde reserveras för besö-
kande. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om eventuell 
reservering av parkeringsplatser för besökare får anstå till dess att 
översynen av hela kvarteret är klar. Den kommer att göras i sam-
band med att Kungsörs Fastighets AB bygger nya bostäder i 
kvarteret Kaplanen. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-11, § 5 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 24 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att beva-

ka frågan om eventuell reservering av parkeringsplatser i sam-
band med den översyn av kvarteret som ska ske i samband med att 
Kungsörs Fastighets AB bygger nya bostäder.  

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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§ 40 
Svar på medborgarförslag – Prioritera svens-
ka familjer före ensamkommande flykting-
barn (KS 2015/407) 
Britt-Marie Häggkvist Back föreslår i ett medborgarförslag att 
svenska familjer ska prioriteras före hämtning av ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås. Kommunallagen ger kommunerna möjlighet till självstyrel-
se, men vi har att följa lagarna. Till detta kommer förordningar, 
föreskrifter och FN-konventioner, t.ex. barnkonventionen. 
 
Det finns inte utrymme att särbehandla någon grupp på det sätt 
förslagsställaren föreslår. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Britt-Marie Häggkvist Back 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 181 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2016-01-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 25 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 
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§ 41 
Svar på motion – Kostnadsfria broddar till 
kommuninvånare äldre än 65 år  
(KS 2015/343) 
Marie Norin Junttila (S), föreslår i en motion att kommunen ska 
dela ut kostnadsfria broddar till kommuninvånare äldre än 65 år. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredning har socialnämnden lämnat ett yttrande. 
Nämnden håller med motionären om att broddar skulle öka trygghe-
ten hos de äldre samtidigt som antalet fall genom halkolyckor borde 
minska. Undersökningar visar att fallskador är bland de mest frekven-
ta olycksfallen bland äldre, och orsakar stor skada och lidande för den 
enskilde. Skadorna är ofta förenade med stora kostnader för sam-
hället.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Marie Norin Junttila 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 26 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
 Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur detta genomförs på 

lämpligt sätt.  
 
 Frågan om finansiering överlämnas till budget- och boksluts-

beredningen inför 2017 års budget. 
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§ 42 
Svar på motion – Upprätta en handlingsplan 
för att förbättra unga flickors psykiska hälsa 
(KS 2015/364) 
Annika Westling (V), föreslår i en motion att förvaltningen upprät-
tar en kommunövergripande handlingsplan där det tydliggörs vilka 
insatser som kommer att genomföras för att förbättra unga flickors 
psykiska hälsa i Kungsör. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden yttrat sig. Som grund för yttrandet ligger ett gemensamt 
förslag till yttrande från de båda förvaltningscheferna. 
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en 
nationell överenskommelse gett kommunerna i uppdrag att utarbeta 
gemensamma överenskommelser och handlingsplaner med lands-
tinget för samverkan kring barn och unga med psykisk sjukdom/funk-
tionsnedsättning och/eller sammansatt social eller psykiatrisk proble-
matik. I Kungsör finns en sådan överenskommelse och handlingsplan. 
Varje år följer man upp resultatet från åtgärderna av handlingsplanen, 
samt upprättar nya handlingsplaner.  
 
Nämnderna anser det därför inte nödvändigt att upprätta ytterligare en 
handlingsplan, men föreslår att nuvarande handlingsplan kan komp-
letteras med gemensamma mål och åtgärder för att förbättra unga 
flickors psykiska hälsa. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att kultur och fritid 
ska göras delaktiga i arbetet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Annika Westling 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 168 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-03, § 4 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 3 
• Socialchefens och barn- och utbildningschefens gemensamma 

förslag till yttrande 2016-01-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 27 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Annika Westling, Barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att komplettera handlingsplanen i 
överenskommelsen med landstinget kring barn och unga med 
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller sammansatt social 
eller psykiatrisk problematik med gemensamma mål och åtgärder 
för att förbättra unga flickors psykiska hälsa. I uppdraget ingår 
även att göra kultur och fritid delaktiga i arbetet. 

 
 I och med detta förklaras motionen besvarad. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Carina Sjölund (M) ändringsyrkande så att uppdraget ska 

omfatta både flickor och pojkar 
- Mikael Petersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att komplettera handlingsplanen i 
överenskommelsen med landstinget kring barn och unga med 
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller sammansatt social 
eller psykiatrisk problematik med gemensamma mål och åtgärder 
för att förbättra unga flickors psykiska hälsa. I uppdraget ingår 
även att göra kultur och fritid delaktiga i arbetet. 

 
 I och med detta förklaras motionen besvarad. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Carina Sjölund (M) 

skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ewa Graundd, AnneMarie Andersson, Jenny Andersson, 
Västra Mälardalens kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 43 
Svar på motion – Bilda förbund för individ- 
och familjeomsorg (KS 2015/393) 
Ewa Graundd (M), AnneMarie Andersson (C) och Jenny Anders-
son (KD) föreslår i en motion att 

- Kungsörs kommun ska ta initiativ och fråga ett flertal kommu-
ner i närområdet om de är intresserade av att starta ett förbund 
för att gemensamt hantera de medverkande kommunernas 
verksamheter inom individ- och familjeomsorg 

- om idén finner gillande från andra kommuner förslås att för-
handlingar inleds och eventuell utredning tas fram för att få 
underlag för vidare beslut 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialnämnden lämnat ett yttrande 
där de rekommenderar att motionen ska bifallas. Tanken på att slå 
ihop kommunernas hela individ- och familjeomsorgsverksamhet 
har inte utretts tidigare och ser idén värd att prova. 
  
Också kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på föreslaget. 
Det går helt i linje med de gemensamma ambitionerna regionen 
med att hitta samverkansområden. I ett första steg föreslås att 
kommunen gör en hemställan hos Västra Mälardalens Kommunal-
förbund om att de utreder  
- de rent juridiska förutsättningarna för samverkan kring individ- 

och familjeomsorgens delar inom befintligt förbund och  
- om intresse för samverkan finns kring detta hos övriga 

medlemmar i förbundet. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Ewa Granudd, AnneMarie Andersson och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 174 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 4 jämte 

tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 28 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ewa Graundd, AnneMarie Andersson, Jenny Andersson, 
Västra Mälardalens kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige hemställer hos Västra Mälardalens Kommu-
nalförbund om att de utreder  
- de rent juridiska förutsättningarna för samverkan kring individ- 

och familjeomsorgens delar inom befintligt förbund och  
- om intresse för samverkan finns kring detta hos övriga 

medlemmar i förbundet. 
 
Med detta förklaras motionen besvarad. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Ericss-

on (C), Stellan Lund (M) och Per Strengbom (S) ett tillägg till 
strecksats två. Yrkandet innebär att intresseförfrågan kring sam-
verkan också ska gå till angränsande kommuner. 

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunfull-

mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag inklusive 
Madelene Ericssons m.fl. tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige hemställer hos Västra Mälardalens Kommu-

nalförbund om att de utreder  
- de rent juridiska förutsättningarna för samverkan kring 

individ- och familjeomsorgens delar inom befintligt förbund 
och  

- om intresse för samverkan finns kring detta hos övriga 
medlemmar i förbundet och angränsande kommuner. 

 
Med detta förklaras motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, Petter Westlund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 44 
Svar på motion – Öppna upp kommunens 
data (KS 2015/371) 
Madelene Ericsson och Petter Westlund, båda (C), föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun 

- ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data så att därmed 
PSI-direktivet uppfylls 

- tar fram en utvecklingsplan och strategi för hur flera öppna 
data kan presenteras på kommunens webbplats.  

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att webbplatsen utvecklas 
med SKL:s verktyg för öppna data. Det är ett steg i riktning mot 
ökad insyn och delaktighet. Ambitionen att ta fram en strategi och 
utvecklingsplan för fler öppna data är positiv. Förvaltningen 
föreslår att kommunen ska följa SKL:s utveckling och råd inom 
området och diskutera med grannkommunerna och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund i det gemensamma webrådet kring 
hur vi kan gå vidare. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 169 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 43 
 

Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionens första del. Kommunstyrel-
sens förvaltning i uppdrag att utveckla webbplatsen med SKL:s 
verktyg för öppna data. 

 
 Vidare får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att  

- följa SKL:s utveckling och råd inom området med öppna data 
och  

- initiera en diskussion med grannkommunerna och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund i det gemensamma webrådet 
kring hur vi kan gå vidare. 

Med detta förklaras motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Hans Carlsson, barn- och utbildnings-
nämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 
Svar på motion – Lyft fram trafikundervis-
ningen i skolan/samhället (KS 2015/377) 
Stellan Lund och Hans Carlsson, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen ska aktualisera trafikundervisningen för att alla ska få 
ta del av gällande regler och på så sätt öka trafiksäkerheten. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att  

- det redan ingår i skolans uppdrag att integrera trafikundervis-
ningen i grundskolans utbildning 

- rektor har ett särskilt ansvar för att i undervisningen i olika 
ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exem-
pelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och 
samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger 

- Trafikverket har publicerat ett material med goda råd och bra 
exempel. Det kan utgöra ett bra underlag för diskussioner 
mellan rektorer och lärare och kommer att distribueras till alla 
skolor.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 171 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-03, § 6 

jämte tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 44 
 

Beslut Kommunfullmäktige konstaterar att uppdraget att integrera trafik-
undervisningen i grundskolans utbildning redan finns och att 
barn- och utbildningsförvaltningen beslutat förse skolorna ett 
material från Trafikverket med goda råd och bra exempel. 

 
 En information om hur frågan utvecklas ska lämnas till kommun-

styrelsen i slutet av varje termin. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 46 
Svar på motion – Utforma en långsiktig inte-
grationsstrategi för Kungsörs kommun  
(KS 2015/410) 
Madelene Ericsson (C), föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska utforma en långsiktig integrationsstrategi med konkreta åtgär-
der och att en politisk beredning omgående tillsätts för uppdraget. 
Samverkan bör ske med lokalsamhället för att ta tillvara lokala 
initiativ.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har i förslag till svar konstaterat att 
det sedan en tid finns ett beslut att tillsätta en tjänstemannagrupp 
som tillsammans ska arbeta fram förslag och arbetsmetoder för att 
på bästa sätt integrera våra nyanlända i Kungsörs kommun. 
 
Arbetsgruppen återkommer under året med förslag till en långsik-
tig integrationsplan. Den politiska beredningen sker i kommun-
styrelsens presidium som förberedande organ inför det politiska 
beslutet.  

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 196 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-03-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 45 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det pågående arbetet. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Erics-

son (C) på ett tillägg. Yrkandet innebär att det av beslutet ska 
framgå att den politiska beredningen sker i kommunstyrelsens 
presidium. 

 
 Efter avsluta överläggning frågar ordföranden om kommunfull-

mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag inklusive 
Madelene Ericssons tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Ericsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till det pågående arbetet. 

 
 Den politiska beredningen av den långsiktiga integrationsplanen 

sker i kommunstyrelsens presidium. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Beredskapssamordnare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 47 
Plan för kommunens arbete med krisbered-
skap mandatperioden 2015-2018  
(KS 2016/37) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
I överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
om kommunernas krisberedskap framgår därför att kommunerna 
ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskapen. Det ska  
- utgå från de behov av åtgärder som identifieras under arbetet 

med kommunen risk- och sårbarhetsalanysarbete och  
- omfatta behov av åtgärder som identifierats vid exempelvis 

inträffade händelser och övningar 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till styr-
dokument med hjälp av beredskapssamordnarna vid Västra Mälar-
dalens Kommunalförbund. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-10-05 

jämte förslag till plan 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 29 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar Plan för kommunens arbete med kris-

beredskap mandatperioden 2015-2018. 
 
 Planen ska följas upp under första kvartalet varje år i samband 

med den kommunuppföljning som årligen redovisas till Myndighe-
ten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) och länsstyrelsen.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, de 
valda, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 48 
Bildande av Kungsörs Vatten AB jämte bo-
lagsordningar, ägardirektiv och val 
(KS 2015/249, KS 2016/31) 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett bolag för VA-verksamhe-
ten ska bildas och organisatoriskt ligga direkt under moderbolaget. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade den 22 februari 2016 de två 
ärenden som fanns framtagna med förslag till  
- dels bolagsordning för det nya företag som föreslås bildas – 

Kungsörs Vatten AB (i tidigare dokument benämnt Kungsörs 
VA AB) 

- dels en reviderad bolagsordning för kvarvarande delar av 
Kungsörs KommunTeknik AB. 

 
Kommunstyrelsen önskade en utredning och tydliggörande av 
ägarförhållandena. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB redogör i ny skrivelse för bak-
grund/uppdraget samt lämnar förslag kring 

- namnändring på det nya bolaget – nytt namn Kungsörs Vatten 
AB 

- val av ledamöter, ersättare och revisorer – samma som 
Kungsörs KommunTeknik AB 

- bolagordningar 
- organisatorisk tillhörighet – enligt kommunfullmäktiges tidi-

gare beslut 

- bemanning i nya bolaget - fem personer förslås överföras från 
Kungsörs KommunTeknik AB till Kungsörs Vatten AB 

- hantering av anläggningstillgångar – samtliga anläggnings-
tillgångar säljs till det nybildade VA-bolaget till det samman-
lagda bokförda restvärdet vid årsskiftet om närmare 63 miljo-
ner kronor. VA-bolaget övertar samtliga tillgångar och skulder 
per den 30 april 2016. 

 
Val av verkställande direktör görs av Kungsör Vatten AB så snart 
bolaget är bildat. Stig Tördahl kommer att föreslås till posten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, de 
valda, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 139 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, §§ 31-32 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-03-01 
• Förslag till reviderade ägardirektiv 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 53 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige 

- ändrar namnet på det nya bolaget till Kungsörs Vatten AB 
- väljer följande ledamöter, ersättare, revisorer och ägarombud 

till Kungsörs Vatten AB: 
 

Ledamöter Ersättare 

Ordförande 
Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

1:e vice ordförande 
Sofia Tikkanen (L) 
Liljevägen 34 
736 36 Kungsör 

Hans Bergermark (MP) 
Malmberga 103 
736 92 Kungsör 

Rolf Lindgren (S) 
Sågvägen 19 
736 33 Kungsör 

Niclas Lund (M) 
Mästaregatan 13 
736 32 Kungsör 

2:e vice ordförande 
Staffan Norgren (M) 
Kungsgatan 73 
736 33 Kungsör 

 

Kristina Larsson Sköld (C) 
Jägaråsvägen 44 
736 93 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, de 
valda, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Revisor Revisor 

Lars Wigström (S) 
Hogsta 207 
736 91 Kungsör 

Ingrid Dorsander Andersson 
(C) 
Aspa 115 
731 97 Köping 

 

Ägarombud till stämma: Ersättare för ägarombud: 
Gunilla A Aurusell (S) 
Åsgatan 22 
736 31 Kungsör 

Olof Lindberg (L) 
Gärdesgatan  3 
736 30 Kungsör 

 
- fastslår att Kungsörs Vatten AB ska vara ett dotterbolag i bo-

lagskoncernen, direkt under moderbolaget Kungsörs Kommun-
företag AB 

- överför de fem personer/tjänster som idag arbetar 100 procent 
med VA-verksamheten i Kungsörs KommunTeknik AB till 
Kungsörs Vatten AB  

- överför samtliga anläggningstillgångar till det bokförda rest-
värder av 62 960 020,24 kronor från Kungsörs KommunTeknik 
AB till Kungsörs Vatten AB. Därmed övertar Kungsörs Vatten 
AB samtliga tillgångar och skulder per den 30 april 2016 

- antar framtagen Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
- antar förslagen reviderad Bolagsordning för Kungsörs 

KommunTeknik AB 
- reviderar och kompletterar ägardirektiven för år 2016 i 

bolagskoncernen enligt förslag 
- bolagsbildningen ska fortskrida enligt upprättat körschema. 
 
Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 7/2016 
respektive nr 8/2016. Reviderade och kompletterade ägardirektiv 
redovisas som KS-handling nr 9/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 49 
Utökad borgen till Kungsörs KommunTeknik 
AB för Kung Karls skola (KS 2016/29) 
Kungsörs KommunTeknik AB önskar utökat borgensansvar med 
150 000 000 kronor från kommunen för att bolaget ska kunna stå 
som byggherre och ägare till nya Kung Karls skola. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB styrelseprotokoll 2016-01-27, 

§ 6 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 51 

 
Beslut Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till 

Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser för lån om 
150 000 000 kronor för att bolaget ska kunna stå som byggherre 
och ägare av nya Kung Karls skola. 

 
 Borgensavgift belastas bolaget först när bygget är klart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs Fastighets AB, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 50 
Utökad borgen till Kungsörs Fastighets AB 
för produktion av ny lägenhetsfastighet och 
färdigställande av markanläggning  
(KS 2016/75) 
Kungsörs Fastighets AB önskar utökat borgensansvar med 
25 000 000 kronor från kommunen för att bolaget ska kunna  

- producera en ny fastighet innehållande 16 lägenheter och 

- färdigställa en markanläggning vid Drottninggatan 2. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs Fastighets AB:s skrivelse 2016-02-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 52 

 
Beslut Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till 

Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser för lån om  
25 000 000 kronor för att bolaget ska kunna finansiera 
- bygget av en ny fastighet innehållande 16 lägenheter och 
- färdigställa en markanläggning vid Drottninggatan 2. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ägarombudet, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 51 
Årsredovisning 2015 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2016/90) 
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2015. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2015 för Kungsörs Grus AB 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 50 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport 
 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 52 
Motion – Inför en E-tjänstportal (KS 2016/50) 
Madelene Ericsson (C), föreslår i en motion att kommunen ska  
- införa en e-tjänstportal för hantering av ärenden inom den 

kommunala servicen 
- undersöka intresset att samverka i frågan inom Västra 

Mälardalens Kommunal- och Myndighetsförbund. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 53 
Motion – Aktiviteter för barn och ungdomar 
(KS 2016/103) 
Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att kommunen skyndsamt 
ska ta fram en plan för hur regeringens bidrag till gratis somma-
raktiviteter ska användas för att komma kommunens barn och 
ungdomar till del på bästa sätt. 
 
Förslagsställaren har följande förslag på aktiviteter: 
- sommarsimskola även för tonåringar 
- badresor 
- hålla fritidsgården öppen 
- aktiviteter som turneringar, kulturarrangemang m.m. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lina Ekdahl 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 54 
Motion – Miljön runt Stengärdet  
(KS 2016/105) 
Ewa Granudd (M), föreslår i en motion att området runt Stengärdet 
ska snyggas upp 
- skräphögar som ligger i skogen tas bort,  
- skyltar lagas/nya sättas upp och  
- parkeringen snyggas upp 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning meddelar Stellan Lund 

(M) att området städats och moderaterna vill därför återta sin 
motion. 

 
 Kommunfullmäktige konstaterar att motionen återtagits. 
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§ 55 
Interpellation – Resultat för miljö  
(KS 2016/49) 
Madelene Ericsson (C), frågar: 

- vilka resultat kan vi se,  

- vilka åtgärder planerar Kungsörs kommun att genomföra och 

- vilka resurser har kommunen avsatt  

för att vi ska kunna skapa resultat för miljön? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Madelene Ericsson 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar inter-

pellationen med rapport om vad som hänt och är planerat på 
miljöområdet kring  
- världsmiljöveckan,  
- energi, klimat och transporter 
- naturvård 
- LOVA-projekt 
- LONA-projekt 
- LIFE-ansökan 
- Allmänt om miljöarbete 
 
Sammanfattningsvis anser kommunstyrelsens ordförande att detta 
visar att miljöarbetet alltjämt är en viktig fråga för kommunen och 
att de är mycket som pågår. På kommunens hemsida finns detta 
och mer beskrivet men håller med om att resultatet av arbete kans-
ke kan tydliggöras på ett bättre sätt. Han lovar ta med sig frågan 
och diskutera med förvaltningen vad vi kan göra för att ytterligare 
förbättra oss. 

 
Tack Madelene Ericsson tackar för svaret. 
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§ 56 
Interpellation – Information till allmänheten 
om uppställning av trädgårdsavfallscontai-
ner i Valskog (KS 2016/104) 
Hans Carlsson (M), frågar: 

• Varför är informationen om uppställning av trädgårdsavfalls-
container i Valskog bristfällig? Kommer informationen att 
förbättras?  
- Om ja; Hur kommer det att gå till? 
- Om nej: Önskas en förklaring 

• Varför får containern stå i Valskog under endast två tre-
veckorsperioder per år? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Hans Carlsson 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar inter-

pellationen med bl.a. följande: 

- Jag anser att den information som finns på kommunens hem-
sida är tydlig och tillräcklig. 

- Jag är övertygad om att de boende som vill nyttja containern 
vet att den finns på plats under en begränsad tid vår och höst. 
Min tro är att de som inte läser informationen på kommunens 
hemsida kan få information via vänner och grannar.  

- En container är förknippat med kostnader. Den bedömning 
som gjorts är att service i en form av container för trädgårds-
avfall främst behövs under våren då buskar och träd klipps och 
gamla växter tas bort och hösten då bl.a. löv tas omhand.  

- Containern kommer att finnas på plats under hela april – vilket 
är mer än tidigare års tre veckor. Även till hösten är ambitionen 
att containern ska finnas på plats i ungefär en månad. 

- Min förhoppning är att denna service ska vara positiv för de 
boende i Valskog. 

 
Tack Hans Carlsson tackar för svaret. 
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§ 57 
Interpellation – Familjepedagogerna  
(KS 2016/108) 
Petter Westlund (C), frågar socialnämndens ordförande följande 
kring familjepedagogerna: 

- Vilka ansatser har gjorts från Kungsörs kommun att behålla 
samarbete kring den verksamhet som familjepedagogerna be-
drivit? Om Köping velat lämna; Vilka diskussioner har förts 
med Arboga om en fortsatt verksamhet? 

- Vilken dialog har kommunen haft med landstinget och barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP) inför uppsägningen? 

- Hur planerar kommunen att ersätta den verksamhet som famil-
jepedagogerna bedrivit och kommer det att vara jämbördigt 
med det stöd som funnits inom samarbetet? 

- Kommer Kungsörs kommun kunna erbjuda lika många famil-
jer stöd med en hemmaplanslösning? 

- Vad händer med de barn och familjer som idag är inne i verk-
samheten när avtalet avslutas? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Petter Westlund 
 
 

Socialnämndens ordförande kommer att svara på interpellationen 
vid nästa sammanträde. 
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§ 58 
Enkel fråga – Bredband på Kungsörs lands-
bygd (KS 2016/117) 
Petter Westlund (C), frågar: 
- Hur aktivt jobbar Kungsörs kommun för att få till fiberutbygg-

nad på landsbygden? 
- Vilket stöd ges för att underlätta bildandet av fiberföreningar? 
- Är någon ansökan på väg in inför länsstyrelsens kommande 

ansökningsperiod? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Petter Westlund 
 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) besvarar frågan 

med bl.a. följande: 

- Kommunen har informerat de som har varit intresserade av att 
starta fiberföreningar. Kungsörs Västra fiber, som är verksam-
ma i Granhammarsområdet, arbetar med en ansökan. Ansökan 
lämnades dock in direkt till länsstyrelsen och inte den rätta 
vägen som är via Jordbruksverkets e-tjänst. Detta innebär att 
ansökan inte kommer att behandlas i denna ansökningsom-
gång. I höst kommer ytterligare en ansökningsomgång där 
denna ansökan kan vara med.  

- För att underlätta framtagandet av ansökningar har Kungsörs 
kommun och Länsstyrelsen i Västmanland avsatt medel för två 
förprojekteringar. Kommunens upphandlingsenhet kommer 
också att bistå de fiberföreningar som så önskar i deras upp-
handling. 

 
Tack Petter Westlund tackar för svaret. 
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