SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Blad

1 (15)

Plats och tid

Centrumgården, måndagen den 14 april 2014, klockan 18.30-20.15, ajournering 19.50-20.00

Beslutande

Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson
(S), Mikael Petersson (S), Gunilla A Aurusell (S), Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius
(S), Margareta Johansson, (S), Jasminka Custovic (S), Elisabeth Persson (S), Rolf Lindgren
(S), Elisabeth Laestander (S), Sergio Estrada (V) §§ 39-43, Christer Henriksson (V),
AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Monica Wastelius (C), Stellan Lund (M),
Margareta Karlsson (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M),
Aado Mets (M), Hans Wettergren (M), Kurt Karlsson (M), Bo Jensen (FP), Reijo Peräläinen
(FP), Gunilla Wolinder (FP), Hendrik Mayer (FP), Olof Lindberg (FP), Eva-Carin Sandbom
(FP) och Jenny Andersson (KD).

Tjänstgörande
ersättare

Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M) och Birgit Ohlsson (FP)

Ersättare

Dan Stigenberg (S), Marita Pettersson (S), Barbro Jansson (S), Urban Dahlgren (S), Eleonor
Westlund (C).

Övriga
deltagande

Kanslichef Eva Kristina Andersson
Kurt Karlsson och Gunilla Aurusell

Utses att justera
Ersättare för
justerare

Hendrik Mayer och Jasminka Custovic

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet 2014-04-15, klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Eva Kristina Andersson

Paragrafer

39-49

Ordförande

....................................................................................
Rigmor Åkesson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Kurt Karlsson
Gunilla Aurusell

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-04-14, §§ 39-49

Datum när
anslag sätts upp

2014-04-16

Förvaringsplats
för protokollet

Sekretariatet

Underskrift

....................................................................................

Datum när anslag
tas ner

Utdragsbestyrkande

2014-05-08
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43 Bokslut och årsredovisning 2013 för Kungsörs kommun
44 Årsredovisning och koncernredovisning 2013 – Kungsörs Kommunföretag AB
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46 Årsredovisning 2013 – Kungsörs Grus AB
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49 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-14

§ 39
Ändring av dagordning
Ordföranden meddelar att ärendet
-

”Bokslut och årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens
Kommunalförbund”

utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-14

§ 40
Allmänhetens frågestund (KS 2014/1)
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 41
Svar på medborgarförslag – Hälsa i skolan
(KS 2013/334)
Anna von Scheele har lämnat in ett medborgarförslag med förslag
om en bärande handlingsplan kring stress och ohälsa inom skola/
förskola i Kungsör.
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh förklarar i yttrande att
förslaget om handlingsplan kring stress och ohälsa inom skola och
förskola i Kungsör kommer att ingå i beslutsunderlaget när barnoch utbildningsnämnden diskuterar mål för verksamheten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Medborgarförslag från Anna von Scheele daterat 2013-11-18
 Komplettering från Anna von Scheele daterat 2014-02-03
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-09, § 132
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-0214
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 52

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning informerar ordföranden
om att förslagsställaren inte har tillfälle att delta vid dagens möte.
Genom sekreteraren låter föreslagsställaren hälsa och tacka för
svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn-- och utbildningsnämnden, Anna von Scheele, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-04-14

§ 42
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns
verksamhet år 2013 (KS 2013/337)
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för 2013 i enlighet
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet beviljas styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i
dessa organ.
De tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.
Revisorerna bedömer att
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- styrelsen och nämnderna inte utöver en tillräcklig intern kontroll utifrån det reglemente som fullmäktige beslutat om för den
interna kontrollen
- resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt samt att
balanskravet uppfylls
Kommunstyrelsen kommer att lämna ett svar på granskningsrapporten om årsbokslut och årsredovisning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Revisionsberättelse jämte bilagor

KF överläggning

Revisionens ordförande Claes Wolinder redogör för revisionsberättelse och verksamhetsredogörelse 2013.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa
organ.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 43
Bokslut och årsredovisning 2013 för Kungsörs
kommun (KS 2013/337)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2013 har upprättats.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
-

kommunstyrelsen
barn- och utbildningsnämnden
socialnämnden
TOTALT

Finansieringen

+0,9
+ 2,1
+1,8
+4,8
+ 9,5

I kommunens bokslut redovisas ett resultat med +18,3 miljoner kronor för 2013. De finansiella posterna är i huvudsak av engångskaraktär och bör inte användas för ökade driftkostnader.
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt resultat om ca 3,7 miljoner kronor, varav (miljoner kronor):
-

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs KommunTeknik AB
Kaplanen i Kungsör AB
Kungsörs Grus AB

-0,1
+ 3,1
0,0
-0,2
+0,9

För myndighetsförbundet redovisas följande resultat:
-

ett överskott om 937 000 kronor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Förslag till Årsredovisning 2013
 Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2014-03-04, § 1
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 53

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Under kommunfullmäktiges överläggning
-

yrkar Per Strengbom (S) och Taito Arkkukangas (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag

-

yrkar Hendrik Mayer (FP) på följande tillägg
1) att barn- och utbildningsnämndens ej utbetalda riktade medel
(i bokslutet kallad överskott) på 2,1 miljoner kronor oavkortat
ställs till Kung Karls skolas förfogande
2) att barn- och utbildningsnämnden upprättar bokslut och budget utifrån de nationella styrdokumenten/läroplanerna och
lokala måldokument vilka reglerar skolans arbete och målsättningar
3) att VA-verksamhetens ekonomiska flöden, kostnader samt
balans- och resultaträkning redovisas på nästa kommunfullmäktigesammanträde

-

yrkar Per Strengbom (S) och Marie Norin Junttila (S) yrkar avslag
på samtliga Hendrik Mayers yrkanden.

Härutöver önskar Anne-Marie Andersson (C) få en protokollsnotering
för att uppmärksamma den ökade sjukfrånvaron och att arbetet med
jämställdhetsintegrering måste ökas.
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition
enligt följande.
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens beslutsförslag
2) Hendrik Mayers yrkande om att barn- och utbildningsnämndens ej
utbetalda riktade medel (i bokslutet kallad överskott) på 2,1 miljoner kronor oavkortat ställs till Kung Karls skolas förfogande mot
Per Strengboms och Marie Norin Junttilas avslagsyrkade på detsamma.
3) Hendrik Mayers yrkande att barn- och utbildningsnämnden upprättar bokslut och budget utifrån de nationella styrdokumenten/
läroplanerna och lokala måldokument vilka reglerar skolans arbete och målsättningar mot Per Strengboms och Marie Norin Junttilas avslagsyrkade på detsamma.
4) Hendrik Mayers yrkade att VA-verksamhetens ekonomiska flöden, kostnader samt balans- och resultaträkning redovisas på nästa
kommunfullmäktigesammanträde mot Per Strengboms och Marie
Norin Junttilas avslagsyrkade på detsamma.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Proposition 1

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att årsredovisningen 2013 ska godkännas och den
upprättade resultat- och balansräkningen fastställas och finner att så
är fallet.

Proposition 2

Ordföranden ställer Hendrik Mayers yrkande om att barn- och utbildningsnämndens ej utbetalda riktade medel (i bokslutet kallad överskott) på 2,1 miljoner kronor oavkortat ställs till Kung Karls skolas
förfogande mot Per Strengboms och Marie Norin Junttilas avslagsyrkade på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslagit yrkandet.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för avslag röstar ja. Den som röstar för bifall röstar
nej.
Följande ledamöter röstar ja: Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila
(S), Görel Nilsson (S), Mikael Petersson (S), Gunilla A Aurusell (S),
Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Johansson,
(S), Jasminka Custovic (S), Elisabeth Persson (S), Rolf Lindgren (S),
Elisabeth Laestander (S), Sergio Estrada (V), Christer Henriksson
(V), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Monica Wastelius (C), Siewert Carlsson (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson
(M), Niklas Magnusson (M), Johan Sjögren (M), Hans Carlsson (M),
Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Hans Wettergren (M), Kurt
Karlsson (M), Jenny Andersson (KD) och Rigmor Åkesson (S).
Nej röstar: Bo Jensen (FP), Reijo Peräläinen (FP), Gunilla Wolinder
(FP), Hendrik Mayer (FP), Olof Lindberg (FP), Eva-Carin Sandbom
(FP) och Birgit Olsson (FP).
Omröstningen utfaller med 29 ja- och 7-nejröster. Kommunfullmäktige har således besluta avslå yrkandet.

Proposition 3

Justerandes sign

Härefter ställer ordföranden Hendrik Mayers yrkande att barn- och
utbildningsnämnden upprättar bokslut och budget utifrån de nationella styrdokumenten/ läroplanerna och lokala måldokument vilka
reglerar skolans arbete och målsättningar mot Per Strengboms och
Marie Norin Junttilas avslagsyrkade på detsamma. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för avslag röstar ja. Den som röstar för bifall röstar
nej.
Följande ledamöter röstar ja: Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila
(S), Görel Nilsson (S), Mikael Petersson (S), Gunilla A Aurusell (S),
Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Johansson,
(S), Jasminka Custovic (S), Elisabeth Persson (S), Rolf Lindgren (S),
Elisabeth Laestander (S), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M),
Niklas Magnusson (M), Johan Sjögren (M), Hans Carlsson (M),
Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Hans Wettergren (M), Kurt
Karlsson (M) och Rigmor Åkesson (S).
Nej röstar: Bo Jensen (FP), Reijo Peräläinen (FP), Gunilla Wolinder
(FP), Hendrik Mayer (FP), Olof Lindberg (FP), Eva-Carin Sandbom
(FP) och Birgit Olsson (FP).
Sergio Estrada (V), Christer Henriksson (V), AnneMarie Andersson
(C), Gunnar Karlsson (C), Monica Wastelius (C), Siewert Carlsson
(C) och Jenny Andersson (KD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 22 ja- och 7-nejröster. Sju ledamöter
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således besluta avslå
yrkandet.
Proposition 4

Slutligen ställer ordföranden Hendrik Mayers yrkade att VAverksamhetens ekonomiska flöden, kostnader samt balans- och
resultaträkning redovisas på nästa kommunfullmäktigesammanträde
mot Per Strengboms och Marie Norin Junttilas avslagsyrkade på
detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit
yrkandet.

Beslut

Sammanfattningsvis godkänner kommunfullmäktige Årsredovisning
2013 för Kungsörs kommun och fastställer den upprättade resultatoch balansräkningen.
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 16/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 44
Årsredovisning och koncernredovisning
2013 för Kungsörs Kommunföretag AB
(KS 2013/337)
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommunföretag AB – har upprättat årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2013.
Kommunstyrelsen har gett ombudet till bolagsstämman i uppdrag
att rösta för att
-

-

godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2013 för
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för 2013.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Kungsörs
Kommunföretag AB
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 54

Beslut

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Kommunföretag AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 45
Bokslut och årsredovisning 2013 för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2014/78)
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund jämte protokollsutdrag
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 56

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Gunilla Aurusell
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2013.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 46
Årsredovisning 2013 för Kungsörs Grus AB
(KS 2014/79)
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret
2014.
Kommunstyrelsen har gett ombudet till bolagsstämman i uppdrag
att rösta för att
-

godkänna årsredovisning 2013 för Kungsörs Grus AB
inklusive förslag till vinstdisposition
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2013.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Årsredovisning 2013 för Kungsörs Grus AB
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 57

KF överläggning

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

Beslut

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2013 för Kungsörs
Grus AB med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Grus AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 47
Anhållan från Surahammars kommun om att
bli part i det gemensamma ekonomiadministrativa systemet (KS 2014/69)
Surahammars kommun anhåller om att, vid lämplig tidpunkt under
2014, få tillgång till och delta i det gemensamma ekonomiadministrativa systemet.
Surahammars kommun är medlemmar i Västra Mälardalens Kommunalförbund sedan den 1 juli 2012. Enligt förbundsordningen har
Surahammar möjlighet att efterhand överlämna verksamheter till
förbundet.
Ett förslag till reviderad förbundsordningen har tagits fram.
För ekonomisystemet finns en särskild förvaltningsplan upprättad
som bl.a. ska reglera kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna vad avser teknisk plattform, system samt drift och
support. Planen ses över och revideras vid behov.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Surahammars kommuns anhållan, inkommen 2014-02-27
 Kommunchefernas gemensamma skrivelse 2014-03-21
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 63

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige medger Surahammars kommun tillträde till
det gemensamma ekonomiadministrativa systemet från och med
den 1 maj 2014.
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund
revideras enligt förslaget.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar
motsvarande beslut.
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr
17/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars
kommun, Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 48
Motion – en tredjedel ekologiska livsmedel
till år 2018 (KS 2014/74)
Hendrik Mayer (FP) föreslår i en motion att det aktualiseras och
fastställs mål om att andelen ekologiska livsmedel i Kungsörs
kommuns verksamheter ska uppgå till en tredjedel år 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Hendrik Mayer

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 49
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i
socialnämnden (KS 2010/242)
Hannu Söderlund (KD) önskar bli befriad från uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Hannu Söderlunds skrivelse, inkommen 2014-03-28

Beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Hannu Söderlund (KD) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 15 april 2014

-

utser Uno Gripenberth, Lenmora 142, 736 91 Kungsör, till ny
ersättare i socialnämnden från och med den 15 april 2014 och
resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Hannu Söderlund, Uno Gripenberth, lönekontoret,
socialnämnden, vaktmästeriet, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

