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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 9 maj 2016, klockan 18.30-19.50.  

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, 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), 

Christer Henriksson (V), Annika Westling (V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP), 

Madelene Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund 

(C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), 

Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Hendrik Mayer (L), Olof Lindberg (L), Rune 

Broström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Urban Dahlgren (S), Barbro Jansson (S), Margareta Barkselius (C), Yvonne Ericsson (M), 

och Uno Gripenbert (KD). 

 

Ersättare  Ingemar Hielte (MP), Monica Wastelius (C), Staffan Norgren (M) och Kurt Karlsson (M).  

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Per Strengbom och Hans Carlsson 

Ersättare för 
justerare Mikael Peterson och Rune Broström 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-05-10, klockan 16.00 
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Ordförande  
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 Per Strengbom   Hans Carlsson 
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Protokoll 2016-05-09 
 

59 Allmänhetens frågestund 

60 Meddelanden – nya revisionsrapporter 

61 Svar på motion – Skapa solrum för våra äldre 

62 Svar på motion – Fjärrvärme till Valskog 

63 Riktpris för nya Kung Karls skola 

64 Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns verksamhet år 2015 och gransknings-
rapport om bokslut och årsredovisning 2015 

65 Bokslut och årsredovisning 2015 för Kungsörs kommun 

66 Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs Kommunföretag AB 

67 Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

68 Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

69 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 från Gemensamma hjälpmedels-
nämnden 

70 Försäljning av mark – del av fastigheten Valskog 8:1 

71 Begäran om utökat anslag – Revisionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

72 Redovisning av uppdrag – Samordnad utredning av hur statliga bidrag från Migra-
tionsverket hanteras 

73 Redovisning av obesvarade motioner per den 12 april 2016 

74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 april 2016 

75 Svar på interpellation – Familjepedagogerna 

76 Interpellation – delade turer inom vård och omsorg 

77 Motion – Tågstopp i Valskog för passagerartrafik 

78 Motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skola i Kungsör 

79 Motion – Lockmora 10 km terrängspår 
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80 Byte av uppdrag – kommunstyrelsen 

81 Byte av uppdrag – krisledningsnämnden 

82 Byte av uppdrag – Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion 

83 Byte av uppdrag – Västmanlands Kommuner och landstings stämma 

84 Byte av uppdrag – Kommuninvest ekonomisk förenings stämma 

85 Byte av uppdrag – Oppositionsråd 

86 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i socialnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 59 
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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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 60 
Meddelande – Nya revisionsrapporter  
Revisorerna i Kungsör har granskat: 
- Ärendehanteringen inom individ- och familjeomsorgen  

(Dnr KS 2016/161) och 
- Uppföljande granskning av intern kontroll (Dnr KS 2016/162) 
 
Rapporterna har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och de kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv 2016-04-27 jämte Granskningsrapport 

Ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen 
• Revisorernas missiv 2016-04-27 jämte Granskningsrapport 

Uppföljande granskning av intern kontroll 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Sjölund, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 
Svar på motion – Skapa solrum för våra äldre  
(KS 2015/357) 
Carina Sjölund (M), föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska 
få i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga ett solrum på något 
av de befintliga vård- och omsorgsboendena och/eller i det plane-
rade nybygget. I ett solrum skulle artificiellt solljus kompletteras 
med miljöer människor längtar efter inklusive t.ex. syn-, ljud- och 
doftupplevelser.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialnämnden yttrat sig. De skriver 
bl.a. att  

- kommunens resurser är begränsade och ett solrum anses i dags-
läget inte vara prioriterat före utevistelse och andra aktiviteter i 
kommunens äldreboenden 

- vid två boenden har sinnesrum skapats och det har funnits bas-
tu och gym, tyvärr har det visat sig att dessa utnyttjats väldigt 
lite av de äldre 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 195 
• Socialnämndens protokoll 2016-03-15, § 24 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 63 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Carina Sjölund (M) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkanden 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Sjölund, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsen förslag röstar ja. Den som 
röstar för bifall till motionen röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Urban Dahlgren (S), Mikael Peterson 
(S), Barbro Jansson (S), Per Strengbom (S), Gunilla Ahlstrand 
Aurusell (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), Christer Henriksson (V), Annika Westling 
(V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP), Hendrik Mayer 
(L), Olof Lindberg (L) och Uno Gripenberth (KD). 
 
Nej röstar: Margareta Barkselius (C), Madelene Ericsson (C), 
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor 
Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans 
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Majvor 
Norgren (M), Yvonne Ericsson (M), Rune Broström (SD) och Ari 
Jaanus (SD). 
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 14 nej-röster. Fullmäktige 
har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, dvs. avslag 
på motionen. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Carina Sjölund 

skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Hans Carlsson, Kungsörs KommunTeknik 
AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 62 
Svar på motion – Fjärrvärme till Valskog  
(KS 2016/22) 
Stellan Lund (M) och Hans Carlsson (M), föreslår i en motion att 
kommunen ska undersöka möjligheten att 
- ansluta Valskog till den blivande fjärrvärmeförbindelsen som 

kommer att byggas mellan Arboga och Köping 
- dra vatten och avlopp samtidigt 
 
Motionärerna förslår vidare att Arboga och Köping kontaktas för 
anslutning om förutsättningarna är goda. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i bredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat 
ett yttrande. De skriver bl.a. att 

- fjärrvärme är både energieffektivt och miljömässigt en bra upp-
värmningsform 

- bolaget kommer att verka för att värmebolaget i Köping kon-
taktar fastighetsägare för att sälja in fjärrvärmeanslutning 

- bolaget ser positivt på motionen under förutsättning att Köping 
och Arboga kommuner besluta att samförlägga vatten och 
avloppsledningar. Möjligheten att använda KAK-regionens 
VA-system som nödvatten och reservvattenförsörjning för 
kommunerna ger bara fördelar och är ett uttryck för framtida 
hållbarhet i VA-försörjningen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 65 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och 
utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 63 
Riktpris för nya Kung Karls skola 
Styrgruppen för Kung Karls skola föreslår att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige  

- godkänner riktpriset 138 505 400 kronor, exklusive byggherre-
kostnad för nya Kung Karls skola och  

- att skolbygget därmed kan påbörjas 
 
Styrgruppen är enlig om riktpriset och vad som ingår i det.  
 
Riktpriset utgör grund för incitamentet i partneringen för total-
entreprenören. Kungsörs KommunTeknikAB och totalentrep-
renören delar 

- risk för högre kostnader eller  

- vinst vid lägre kostnad 

med +/- 10 procent av riktpriset. 
 
För riktpris får Kungsör helt ny skola, mellan kvarvarande delar av 
Kung Karls skola och sporthallen. Skolan kommer att vara i två 
plan samt en delvis suterrängvåning. Den är dimensionerad för  

- 550 elever samt fyra extra klassrum (motsvarar ytterligare en 
årskurs) och 

- ett kök för 1 900 portioner per dag. 
 

När nya skolan är klar rivs de kvarvarande delarna av Kung Karl 
och en skolgård anläggs där med bl.a. allaktivitetsplan och fot-
bollsplan. 
 
Planen är att skolan ska vara klar till höstterminen 2017.    

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Styrgruppens skrivelse 2016-04-25 jämte bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 80 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom 

(S), Stellan Lund (M) och Mikael Peterson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, barn- och 
utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner riktpriset 138 505 400 kronor, 

exklusive byggherrekostnad för nya Kung Karls skola och medger 
att skolbygget får påbörjas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 64 
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns 
verksamhet år 2015 och granskningsrapport 
om bokslut och årsredovisning 2015  
(KS 2014/364) 
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 2015 i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna  

- riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll 

- tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas styrelse, nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ och 

- tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna bedömer att  

- styrelse och nämnder i Kungsörs kommun (med undantag av 
socialnämnden), samt de gemensamma nämnderna Hjälp-
medelsnämnden och Överförmyndarnämnden i allt väsentligt 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

- styrelsen och nämnderna inte utövar en tillräcklig intern kont-
roll utifrån det reglemente som fullmäktiges beslutat om för 
den interna kontrollen 

- resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige uppställt men att balanskravet 
är uppfyllt 

- resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt 

 
I revisorernas granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 
2015 föreslår revisorerna att kommunen ska överväga att införa en 
resultatutjämningsreserv. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett 
svar på granskningsrapporten om årsbokslut och årsredovisning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisionsberättelse jämte bilagor 
• Revisionens granskningsrapport Granskning av bokslut och 

årsredovisning 2015 jämte missiv 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet till de styrelser och nämn-
der som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa 
organ. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, ekonomi-
chefen, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 65 
Bokslut och årsredovisning 2015 för 
Kungsörs kommun (KS 2015/421) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2015 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen +1,8  
- barn- och utbildningsnämnden +1,3  
- socialnämnden -10,2 
- TOTALT  -7,0 

Finansieringen   +5,4 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 2,7 miljoner 
kronor som resultat för 2015. De finansiella posterna är i huvudsak 
av engångskaraktär och bör inte användas för ökade driftkostnader. 
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor): 

- Kungsörs Kommunföretag AB -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB +4,4 
- Kungsörs KommunTeknik AB -0,3 

- varav VA +0,0 
- varav övrigt -0,3 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 5,1 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner. 
  
Noteras att tidigare bolaget Kaplanen i Kungsör AB har upphört 
under 2015 och samtliga tillgångar och skulder ingår numera i sin 
helhet i Kungsörs Fastighets AB. 
 
Både Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Västra Mälar-
dalens Kommunalförbund visar positivt resultat; 0,8 respektive 1,6 
miljoner kronor. Deras bokslut behandlas som separata ärenden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, ekonomi-
chefen, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning är oroad över 
socialnämndens resultat och förutsätter att nämnden redovisar 
vilka åtgärder som vidtagits i samband med arbetet inför budget 
2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till Årsredovisning 2015 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-03-07, § 1 
• Utbytesblad 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 46 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom 

(S), Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen, men förutsätter att socialnämnden redovisar vidtagna åt-
gärder med anledning av sitt resultat 2015. Detta ska göras senast 
i samband med budgetberedningen inför 2017 års budget. 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 10/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ägarombud, Kungsörs Kommunföretag AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 66 
Årsredovisning och koncernredovisning 
2015 för Kungsörs Kommunföretag AB  
(KS 2016/92) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2015. 

 
 Kommunstyrelsen har beslutat ge ombudet till bolagsstämman i 

uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2015 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2015. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs 
Kommunföretag AB 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 47 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och koncernredovis-

ning 2015 för Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till 
handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 67 
Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (KS 2016/53) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2015. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsberättelse för år 2015, revisionsrapport och 

revisorernas redogörelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 48 
 

Beslut  Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2015. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 68 
Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2016/66) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2015. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat reservera 4 000 kronor från 2015 års 
resultat till resultatutjämningsreserven (RUR). 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund jämte protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2016-
02-18, § 11 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-29, § 49 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Västra Mälar-
dalens myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2015. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 69 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2015 från Gemensamma hjälpmedels-
nämnden (KS 2016/83) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2015. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2016-02-26, 
§§ 9-10 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 67 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2015 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Albins i Köping Fastighets AB, Kungsörs Kommun 
Teknik AB, näringslivsutvecklaren, ekonomen för 
kommunstyrelsen, a kten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 70 
Försäljning av mark – del av fastigheten 
Valskog 8:1 (KS 2016/127) 
Mikael Albinsson, Albins i Köping Fastighets AB (Albins hus-
bilar), önskar köpa del av fastigheten Valskog 8:1 för att kunna 
utöka sin verksamhet i Valskog. De önskar köpa 5 000 m2 och är 
villiga att betala 40 kronor per m2, exklusive moms. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Mikael Albinssons skrivelse 2016-04-11 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 66 

 
Beslut Kommunfullmäktige säljer 5 000 m2 mark, del av fastigheten 

Valskog 8:1, till Albins i Köping Fastighets AB för en köpeskilling 
om  
- 40kr m2 för vanlig industrimark samt  
- 30kr/m2 för den del av marken som är prickmark  
exklusive moms.  
 
Albins i Köping Fastighets AB får disponera marken redan innan 
köpet har fullföljts. Om köpet inte fullföljs inom ett år upphävs 
beslutet och marken ska återställas till ursprungligt skick.  
 
I köpekontraktet införs en klausul som ger kommunen en förköps-
rätt under fem år från det att köpekontraktet undertecknats och 
fastigheten sålts. Ett eventuellt förköp sker till en köpeskilling 
fastställt genom en oberoende värdering. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att arrendeavtalet kan hävas. 
 
Lantmäterikostnader och andra eventuella kostnader betalas av 
köparen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars 
kommun, ekonomen för kommunstyrelsen, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71 
Begäran om utökat anslag – Revisionen i 
Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2016/86) 
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har gjort en 
framställan om att få utökat anslag 2016. De önskar ett tillägg från 
respektive medlemskommun om 15 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

skrivelse 2015-02-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 68 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar revisionen i Västra Mälardalens 

Kommunalförbund ett utökat anslag 2016 med 15 000 kronor. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar 

motsvarande beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 72 
Redovisning av uppdrag – Samordnad utred-
ning av hur statliga bidrag från Migrations-
verket hanteras (KS 2015/171) 
Kommunfullmäktige gav, i december 2015, kommunchefen i 
uppdrag att tillsätta en grupp för att i en samordnad utredning se 
över hur olika statsbidrag hanteras – vilka bidrag som går direkt 
till respektive förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har studerat hur kommunen får de 
statliga bidragen från Migrationsverket för flyktingar och lämnar 
förslag på hur de ska hanteras. Fördelningen har diskuterats med 
förvaltningscheferna och man är överens om den föreslagna 
fördelningen.  
 
Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till hantering av statliga 
bidrag från Migrationsverket. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 188 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 71 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna och 

förklarar uppdraget slutfört.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 73 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 12 april 2016 (KS 2016/132) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 12 april 2016. Av den framgår att nio 
motioner är obesvarade; 

- Två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med 
kommunfullmäktige 

- En motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 69 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 12 april 2016 (KS 2016/133) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 12 april 2016. Av den 
framgår att 

- sex medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäktige är 
obesvarade, varav fem ställdes vid senaste sammanträdet 

- ett medborgarförslag har avvisats, med hänvisning till att 
utredningsuppdrag redan getts i ämnet 

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 70 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Petter Westlund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 75 
Svar på 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 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 57 
• Svar på interpellation 

 
Svar Varken Petter Westlund (C) eller socialnämndens ordförande 

Marie Norin Junttila (S) är närvarande vid dagens sammanträde. 
De har dock båda framfört att interpellationen ändå kan besvaras. 
Svaret har formulerats av socialnämndens ordförande och skickats 
till Petter Westlund. 
 
Per Strengbom (S) redogör för svaret. Av svaret framgår bl.a. att: 

- Politikerna i Köping beslutade kliva av samarbetet. Kontakt 
togs omedelbart med Arboga för en diskussion om möjlighet 
att driva vidare. Arboga tog beslutet att ta hem sin personal. 
Vår personal erbjöds då snabbt tjänst i Kungsör. 

- Ingen kontakt togs med landstinget och BUP eftersom Köping 
och Arboga redan sagt upp avtalet. I den nya planerade hem-
maplansvården är BUP en naturlig samarbetspartner. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Petter Westlund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- En hemmaplansvård ersätter Familjepedagogerna. Socialnämn-
den tog beslut om detta den 19 april. 

- Med den planerade hemmaplansvården kan vi erbjuda fler och 
mer stöd/behandling och förebyggande insatser i barn, familj 
och personer med missbruksproblem för att motverka place-
ringar  

- Två ärenden följde med från Familjepedagogerna i KAK. Idag 
arbetar man med 5-6 ärenden. 

 
 

Ordföranden konstaterar att interpellationen är besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76 
Interpellation – delade turer inom vård och 
omsorg (KS 2016/170) 
Carina Sjölund (M), frågar socialnämndens ordförande följande 
kring arbetet med att få bort delade turer inom vård och omsorg: 

- Hur går arbetet med handlingsplanen? 

- Hur ser det ut i dagsläget med delade turer inom vård och 
omsorg i kommunen? 

- Vad är orsaken till att delade turer inte redan avskaffats helt? 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interpellation från Carina Sjölund 
• Svar på interpellation 

 
Svar Socialnämndens ordförande Marie Norin Junttila (S) är inte närva-

rande vid dagens sammanträde. Hon har dock formulerat ett svar 
som skickats till Carina Sjölund. De båda är överens om att inter-
pellationen och svaret kan behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Per Strengbom (S) redogör för svaret. Av svaret framgår bl.a. att: 

• Arbetet med handlingsplanen har påbörjats på Södergården. I 
ett första steg har två avdelningar lagts ihop för att få bort dela-
de turer. Man har även tittat på olika alternativ för att kunna 
lösa bemanningen på helgerna som är det största problemet. 

• Två fackliga representanter och vård- och omsorgschefen gör 
en grundlig utredning kring bemanning för att komma fram till 
vilket alternativ man kommer att arbeta efter. Detta beräknas 
vara klart före sommaren. 

• Södergården har flest delade turer – ca 40 pass på fem veckor 
och enbart på helger. På Tallåsgården och Misteln finns också 
delade turer på helger (ca 10 pass på fem veckor/verksamhet). 
Inom LSS finns inga delade turer bara i undantagsfall. 

• Delade turer är ett resultat av att det inte finns möjlighet att 
lösa detta inom befintlig bemanningsbudget. Andra sätt att lösa 
problemet måste till. Målsättningen är att delade turer helt ska 
vara borta innan årsskiftet. 

Ordföranden konstaterar att interpellationen är besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 77 
Motion – Tågstopp i Valskog för passagerar-
trafik (KS 2016/155) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska använda 
sitt inflytande och ta kontakt med de beslutshavare som ansvarar 
för tågtrafiken och på detta sätt få några tåg att stanna i Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 78 
Motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor 
och skola i Kungsör (KS 2016/156) 
Madelene Ericsson (C) och Petter Westlund (C) föreslår i en 
motion att  
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg 
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 79 
Motion – Lockmora 10 km terrängspår  
(KS 2016/157) 
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska in-
leda en diskussion med markägarna där 10 km-spåret i Lockmora 
tidigare gick och sondera om det är möjligt att komma överens om 
ett återöppnande.  
 
Motionären menar att detta spår inte behöver hålla samma standard 
som övriga spår. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 80 
Byte av uppdrag – kommunstyrelsen  
(KS 2014/342) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdrag i kommunstyrel-
sen. Stellan Lund (M) är idag 2:e vice ordförande och Madelene 
Ericsson (C) ledamot. Alliansen föreslår att dessa två byter upp-
drag.  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget som  
-  2:e vice ordförande i kommunstyrelsen från Stellan Lund (M) 

till Madelene Ericsson (C)  
- ledamot i kommunstyrelsen från Madelene Ericsson (C) till 

Stellan Lund (M)  
 

Förändringarna görs från och med den 1 augusti 2016 och reste-
rande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 81 
Byte av uppdrag – krisledningsnämnden  
(KS 2014/346) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdrag i krislednings-
nämnden. Stellan Lund (M) är idag 2:e vice ordförande och 
Madelene Ericsson (C) ledamot. Alliansen föreslår att dessa två 
byter uppdrag.  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget som  
-  2:e vice ordförande i krisledningsnämnden från Stellan Lund 

(M) till Madelene Ericsson (C)  
- ledamot i krisledningsnämnden från Madelene Ericsson (C) 

till Stellan Lund (M)  
 

Förändringarna görs från och med den 1 augusti 2016 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 82 
Byte av uppdrag – Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds direktion (KS 2014/359) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdrag i Västra 
Mälardalens Kommunalförbunds direktion. Stellan Lund (M) är 
idag ledamot och Madelene Ericsson (C) ers 
ttare. Alliansen föreslår att dessa två byter uppdrag.  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget som  

-  ledamot i Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion 
från Stellan Lund (M) till Madelene Ericsson (C)  

- ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion 
från Madelene Ericsson (C) till Stellan Lund (M)  
 

Förändringarna görs från och med den 1 augusti 2016 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, Västmanlands Kom-
muner och Landsting, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 83 
Byte av uppdrag – Västmanlands Kommuner 
och landstings stämma (KS 2014/402) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdrag vid stämma med 
Västmanlands Kommuner och Landsting. Stellan Lund (M) är idag 
ombud i samband med stämma och Madelene Ericsson (C) 
ersättare för ombud. Alliansen föreslår att dessa två byter uppdrag. 

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget  

-  Ombud vid stämma med Västmanlands Kommuner och 
Landsting från Stellan Lund (M) till Madelene Ericsson (C)  

- ersättare för ombud vid stämma med Västmanlands 
Kommuner och Landsting från Madelene Ericsson (C) till 
Stellan Lund (M)  
 

Förändringarna görs från och med den 1 augusti 2016 och 
resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, Kommuninvest ek 
förening, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 84 
Byte av uppdrag – Kommuninvest ekono-
misk förenings stämma (KS 2014/402) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdrag vid stämma med 
Kommuninvest ekonomisk förening. Stellan Lund (M) är idag 
ersättare för ombud i samband med stämma. Alliansen föreslår att 
detta uppdrag omfördelas till Madelene Ericsson (C).  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget som ombud vid stäm-
ma med Kommuninvest ekonomisk förenings stämma från 
Stellan Lund (M) till Madelene Ericsson (C). 

 
Förändringen görs från och med den 1 augusti 2016 och reste-
rande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stellan Lund, Madelene Ericsson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 85 
Byte av uppdrag – Oppositionsråd  
(KS 2014/349) 
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdraget som oppositions-
råd. Det är idag Stellan Lund (M) är oppositionsråd. Alliansen 
föreslår att detta uppdrag omfördelas till Madelene Ericsson (C).  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Alliansens skrivelse till kommunfullmäktige 2016-04-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige omfördelar uppdraget som oppositionsråd 
från Stellan Lund (M) till Madelene Ericsson (C). 

 
Förändringen görs från och med den 1 augusti 2016 och reste-
rande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kristin Fernerud, den valda, socialnämnden, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 86 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
socialnämnden (KS 2014/344) 
Kristin Fernerud (S) önskar bli befriad från sitt uppdrag som 
ledamot i socialnämnden.  

 
Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Kristin Ferneruds avsägelse 
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar befria Kristin Fernerud (S) från 
uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med den 10 maj 
2016. 

 
 Ny ledamot väljs vid senare tillfälle. 


	00 förstasida
	00 innehåll
	Protokoll 2016-05-09

	59 Allmänhetens frågestund
	§ 59
	Allmänhetens frågestund (KS 2016/5)

	60 meddelande - nya revisionsrapporter
	§ 60
	Meddelande – Nya revisionsrapporter

	61 Svar på motion - Skapa solrum för våra äldre
	§ 61
	Svar på motion – Skapa solrum för våra äldre  (KS 2015/357)

	61 Reservation
	62 Svar på motion - Fjärrvärme till Valskog
	§ 62
	Svar på motion – Fjärrvärme till Valskog  (KS 2016/22)

	63 Riktpris för nya Kung Karls skola
	§ 63
	Riktpris för nya Kung Karls skola

	64 revisionsberättelse ÅR
	§ 64
	Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns verksamhet år 2015 och granskningsrapport om bokslut och årsredovisning 2015  (KS 2014/364)

	65 bokslut 2015
	§ 65
	Bokslut och årsredovisning 2015 för Kungsörs kommun (KS 2015/421)

	66 Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs Kommunföretag AB
	§ 66
	Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs Kommunföretag AB  (KS 2016/92)

	67 Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Kommunalförbund
	§ 67
	Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2016/53)

	68 Bokslut och årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
	§ 68
	Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund  (KS 2016/66)

	69 ÅR Gemensamma hjälpmedelsnämnden
	§ 69
	Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 från Gemensamma hjälpmedelsnämnden (KS 2016/83)

	70 Försäljning av mark – del av fastigheten Valskog 8 1
	§ 70
	Försäljning av mark – del av fastigheten Valskog 8:1 (KS 2016/127)

	71 Begäran om utökat anslag för 2016 - Revisionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund
	§ 71
	Begäran om utökat anslag – Revisionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund  (KS 2016/86)

	72 Redovisning av uppdrag – Samordnad utredning av hur statliga bidrag från Migrationsverket hanteras
	§ 72
	Redovisning av uppdrag – Samordnad utredning av hur statliga bidrag från Migrationsverket hanteras (KS 2015/171)

	73 Redovisning av obesvarade motioner
	§ 73
	Redovisning av obesvarade motioner per den 12 april 2016 (KS 2016/132)

	74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
	§ 74
	Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 april 2016 (KS 2016/133)

	75 var på interpellation -Familjepedagogerna
	§ 75
	Svar på interpellation – Familjepedagogerna  (KS 2016/108)

	76 Interpellation -Delade turer
	§ 76
	Interpellation – delade turer inom vård och omsorg (KS 2016/170)

	77 Motion - Tågstopp i Valskog för passagerartrafik
	§ 77
	Motion – Tågstopp i Valskog för passagerartrafik (KS 2016/155)

	78 Motion - Miljöcertifiera samtliga förskolor och skola i Kungsör
	§ 78
	Motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skola i Kungsör (KS 2016/156)

	79 Motion - Lockmora 10 km terrängspår
	§ 79
	Motion – Lockmora 10 km terrängspår  (KS 2016/157)

	80 Byte av uppdrag - kommunstyrelsen
	§ 80
	Byte av uppdrag – kommunstyrelsen  (KS 2014/342)

	81 Byte av uppdrag - krisledningsnämnden
	§ 81
	Byte av uppdrag – krisledningsnämnden  (KS 2014/346)

	82 Byte av uppdrag - Västra Mälardalens Kommunalförbunds stämma
	§ 82
	Byte av uppdrag – Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion (KS 2014/359)

	83 Byte av uppdrag - Västmanlands Kommuner och Landstings stämma
	§ 83
	Byte av uppdrag – Västmanlands Kommuner och landstings stämma (KS 2014/402)

	84 Byte av uppdrag - Kommuninvest ekonomisk förenings stämma
	§ 84
	Byte av uppdrag – Kommuninvest ekonomisk förenings stämma (KS 2014/402)

	85 Byte av uppdrag - oppositionsråd
	§ 85
	Byte av uppdrag – Oppositionsråd  (KS 2014/349)

	86 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i socialnämnden
	§ 86
	Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i socialnämnden (KS 2014/344)


