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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 18 juni 2018, klockan 18.30-20.25, ajournering 19.40-19.45. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Mikael Petersson (S), Urban Dahlgren (S), Per Streng-
bom (S), Dan Stigenberg (S), Rolf Lindgren (S), Margareta Johansson, (S), Marita Pettersson 
(S), Tauno Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Peter Åkesson (MP), Petter Westlund (C), 
Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund 
(C), Stellan Lund (M), Hans Carlsson (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny 
Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Carina Sjölund (-). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Jansson (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Elisabeth Strengbom 

(S), Hans Landerholm (S), Joel Pettersson (V) och Lina Ekdahl (MP). 

 

Ersättare  Ingemar Hielte (MP), Monica Wastelius (C), Staffan Norgren (M), Jacob Hedberg (M), 
Rickard Axelsson (L), Sofia Axelsson (L) och Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Rolf Lindgren och Niklas Magnusson  
Ersättare för 
justerare Joel Peterson och Gunnar Karlsson  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-06-19, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        60-79 
 Eva Kristina Andersson  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Gunilla A. Aurusell 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Rolf Lindgren   Niklas Magnusson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-06-18, §§ 60-79 
Datum när 
anslag sätts upp 2018-06-20 Datum när anslag  

tas ner 2018-07-12 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2018-06-18 
 

60 Utdelning av 2018 års miljöpris 

61 Allmänhetens frågestund 

62 Meddelande – ny sammanräkning 

63 Meddelande – upphävt beslut 

64 Svar på medborgarförslag – Modernisera och förändra den nya digitala kungsörs-
skylten 

65 Svar på medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga 

66 Svar på motion – utökad kameraövervakning 

67 Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i Kungsör 

68 Svar på motion – Utred om Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende 

69 Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 

70 Kommunfullmäktiges mål 2019 

71 Förenklad delårsrapport per den 30 april 2018 

72 Delårsrapport 1 2018 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden – 
Hjälpmedelcentrum 

73 Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommunalförbund 

74 Krisledningsnämndens sammansättning och revidering av Krishanteringsplan för 
Kungsörs kommun 

75 Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 

76 Policy för behandling av personuppgifter 

77 Motion – Stoppa användningen av engångsartiklar i plast 

78 Motion – Utveckla musikskolan 

79 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 60 
Utdelning av 2018 års miljöpris (KS 2018/27) 
Kungsörs miljöpris delas ut vart annat år.  
 
Ett pris tilldelas företag, organisation eller privatperson som under 
senaste tiden gjort insatser som har positiv inverkan på vår miljö. 
Det andra priset tilldelas någon, enskild eller grupp, i den kommu-
nala verksamheten som har bidragit till en positiv inverkan på 
miljöområdet. 
 
2018 års pris tilldelas: 

- Externt pris – Eriksbo plantskola som odlar buskar och träd, 
med minsta möjliga miljöpåverkan 

- Internt pris – Eva Nelson och hennes arbetsgrupp hos 
Kungsörs KommunTeknik AB som med stort engagemang och 
hängivenhet sköter kommunens grönområden och parker 

 
Prisen delas ut av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael 
Peterson (S) och näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg. Blom-
mor och varsin tavla lämnas till pristagarna och tas emot av 
Miriam Dovrén respektive Eva Nelson m.fl. 
 
Pristagarna tackar för uppvaktningen. 
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§ 61 
Allmänhetens frågestund (KS 2018/27) 

Till dagens sammanträde har ett medborgarförslag lämnats in. Det 
är från Kjell Isberg. Han konstaterar att det förr fanns offentlig 
toalett både bakom Karinas kiosk och på Domus. De har stängt på 
grund av brist på renlighet. Kjell Isberg föreslår att kommunen 
ordnar med offentlig toalett igen. 
 
Svar på frågan lämnas vid nästa möte. 
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Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 62 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 17 maj 2018 gjort ny sammanräkning för att 
utse ny ersättare efter Jasminka Custovic (S). Jasminka har flyttat 
från kommunen och är därför ej längre valbar. Ny ersättare är 
Hans Landerholm från och med den 17 maj 2018 och resterande 
mandatperiod. 
  
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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§ 63 
Meddelande – upphävt beslut  
(KS 2018/115) 
Länsstyrelsen har den 24 april 2018 beslutat upphäva kommunfull-
mäktiges beslut den 9 april 2018, § 39, att revidera Allmänna loka-
la ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun. 
 
Förslaget till nya föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan 
det åter lyfts för beslut. 
  
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Rami Hoseyni, akten 
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§ 64 
Svar på medborgarförslag – Modernisera 
och förändra den nya digitala kungsörs-
skylten (KS 2018/103) 

Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungs-
örsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras 
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att: 
- skylthöjden ökas 
- den vita bakgrunden i loggan minskas 
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och video-

klipp 
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som 

godkänns av kommunen och som hör till kommunen 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a. 
att  
- nuvarande skylt måste fungera som tänkt innan vi börjar fun-

dera på att modernisera 
- en kommunal infartsskylt bör inte förses med reklam utan vara 

till för kommunal allmäninformation 
- skifte av bild kommer att ske med hjälp av tyg eller annat 

material som täcker plåtytan när vi vill visa hur vackert det är i 
Kungsör 

- skylten bör fungera under ett år och därefter utvärdering om 
den det finns anledning att modernisera enligt förslagsställaren 
eller om det då kanske finns något nytt förslag 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Rami Hoseyni 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 25 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 91 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget tillsvidare men att det ska tas 

upp igen efter ett års drift av skylten så som det är tänkt idag. 
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Stella Eklund Karlsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 65 
Svar på medborgarförslag – Försörjnings-
stöd/-hjälp till fattiga (KS 2018/133) 

Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att 
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information 
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. Förslags 
ställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner till, kan 
eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap om hur 
man söker denna information. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Förvaltningen anser att förslagsställaren väcker en mycket 
angelägen fråga. Det är av stor vikt att alla i ekonomiskt utsatta 
situationer har information om vilka ekonomiska bidrag som finns 
att söka. Vidare skriver förvaltningen bl.a. att 

- varje myndighet har ett informationsansvar för sin myndighet 
och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett 
sådant ansvar 

- kommunen erbjuder, via socialförvaltningen, en tjänst för 
budget- och skuldrådgivning. Där kan personer i svåra ekono-
miska situationer få hjälp att se över sin ekonomiska situation 
och få information om vilka vägar som är lämpliga att gå  

- personer som söker försörjningsstöd får information om vilka 
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av 
de bidrag personen eventuellt kan ha rätt till 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 26 
• Socialförvaltningens yttrande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 93 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 
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Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Svar på motion – utökad kameraövervakning  
(KS 2018/36) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder 

- möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på 
allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen, 
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla 
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla 
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör 

- vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i 
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kom-
munstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning 

 
   Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka 

från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att iden-
tifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott 
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna 
tryggheten i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 
   Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 

lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ligger högt 
på kommunens agenda med arbete i brottsförebyggande rådet 
och med närpolisen 

- bolaget börjat utreda möjligheterna till kameraövervakning på 
vissa platser i kommunen, såsom Hagaskolans yttre miljö och 
Kungsörs nya skola 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 19 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-04-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 94 
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Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Roland Jansson (SD) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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§ 67 
Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i 
Kungsör (KS 2018/37) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att tekniska kontoret ska 
få i uppdrag att omgående ordna med farthinder utmed Malm-
gatan.  
 
Motionären anser att det finns bekymmer i trafikmiljön i korsning-
en Hornsgatan – Malmgatan och föreslår att farhinder läggs ut 
innan korsningen med Malmgatan i riktning mot Kungsgatan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att  

- bolaget genomför en hastighetsutredning för centrala delar av 
Kungsör. Den ska ge vid handen var hastighetsdämpande åt-
gärder måste genomföras.  

- I vänta på utredningen och analysen kommer hastighetsdäm-
panden åtgärder att genomföras i form av portaler på Malm-
gatan, Gersillagatan, Ryttarvägen, Torsgatan, Svärmaregatan 
och Birkagatan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 18 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 95 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun 

Teknik AB i uppdrag att uppföra hastighetsdämpande åtgärder på 
Malmgatan för att öka trafiksäkerheten i korsningen mot Horns-
gatan. 
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Jenny Andersson, Arne Olsson, akten 
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§ 68 
Svar på motion – Utred om Tallåsgården kan 
göras om till trygghetsboende (KS 2018/129) 

Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion 
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghets-
boende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig 
an detta. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttran-
de. Av det framgår bl.a. följande att det: 

- är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för plane-
ringen av den framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen 
därför fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur äldre-
omsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I denna plan 
kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska prioritera att 
utveckla äldreomsorgen att läggas fram för politiska beslut. 

- finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till 
ett Trygghetsboende. Om det kommer att behövas ytterligare 
Trygghetsbostäder och vart de i så fall ska vara belägna är för 
tidigt att svara på i detta skede.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 44 
• Socialförvaltningens yttrande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 96 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att socialförvaltningen redan har ett utredningsuppdrag att ta 
fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 69 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205) 
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner 
kronor): 
 
Finansiering +  16 
- Löner 2,9 procent -   11 
- Priser 2,3 procent -     4 
Deltotal +    1 
  
Äskanden  
- Kommunstyrelsens förvaltning -     2 
- Barn- och utbildningsförvaltningen -   12 
- Socialförvaltningen -     6 
Deltotal -   20 
  
TOTALT -   19 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 

• Finansieringsprognos per april 2018 

• invånarantal om 8 700 personer 

• löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och 
2021 

• Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent 
2020-2021 

• interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent 
2020 och 2021 

• Generell neddragning med 1 procent 

• investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och 
centrumutvecklingen) 
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Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 237,1 246,8 256,8 
Delsumma 543,0 564,4 583,3 
Finans 546, 2 560,2 574,6 
NETTO 3,1 - 3,1 - 8,7 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2019 2020 2021 
Fem nya bilar/år 1 400 1 400  1 400 
Toaletter badplatser 800   
Cykelled KAK  5 000  
Brygga Bottens badplats med ramp 
för rörelsehindrade 

 
200 

  

Måluppföljningssystem  100  
Välfärdsteknologi 100 250 250 
Förlängning verksamhetssystem 400   
Inventarier IFO 250   
Nya larm IFO 250   
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100 100 
Verksamhetssystem  1 000  
Odefinierat 6 500 2 150 8 250 
SUMMA 10 000 10 000 10 000 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-05-07, § 2 och 2018-05-21, § 5 

• Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 
2018 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 97 inkl. muntlig 
reservation 

• Budgetramar – Samverkan i Kungsör 2018-06-07 
• Budgetramar – Alliansen 2018-06-08 
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KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-
2021 (i miljoner kronor): 

 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 240,1 249,2 259,2 
Delsumma 546,0 565,8 585,7 
Finans 551,2 565,8 585,7 
NETTO 5,1 0 0 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 

och Mikael Peterson (S) 
- bifall till Alliansens ramförslag från Madelene Fager (C), 

Stellan Lund (M) och Petter Westlund (C). 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 
röstar för Alliansens ramförslag röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Peterson 
(S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), 
Ann-Catrin Cederlund (S), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström 
(S), Margareta Johansson (S), Elisabeth Strengbom (S), Hans 
Landerholm (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Peterson (V), Lina Ekdahl (MP), 
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rebecca Burlind 
(L), Olof Lindberg (L), och Gunilla A Aurusell (S)  
 
Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 
Stellan Lund (M), Staffan Norgren (M), Hans Carlsson (M), 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), 
Jenny Andersson (KD) och Carina Sjölund (-).  
 
Roland Jansson (SD) och Per Hammarström (SD) avstår från att 
rösta.  
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 13 nej-röster. Två ledamöter 
avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag.   

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-

2021 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 240,1 249,2 259,2 
Delsumma 546,0 565,8 585,7 
Finans 551,2 565,8 585,7 
NETTO 5,1 0 0 

 
Reservation Mot kommunfullmäktige beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 70 
Kommunfullmäktiges mål 2019  
(KS 2018/206) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-07 § 3 
och 2018-05-24, § 7 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-23 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 98 med skriftlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 

1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 

2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-
täkter och statsbidrag varje år 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-
silfri. 

4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkan-

den: 

- Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar för Allian-
sens räkning på ändring av mål två till fem enligt följande: 

2) ”Kungsörs finansiella resultat ska utgöra minst 1,5 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.” 

3) ”Kungsör ska vara en klimatsmart och miljövänlig kom-
mun.” 

4) ”Alla elever ska lämna grundskolan med behörighet till 
gymnasiet.”  

5) ”Kungsör ska ha en arbetslöshet under 7 procent 2020”.  
 

- Per Strengbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

- Carina Sjölund (-) yrkar på ändring av mål tre till följande 
lydelse: ” Drivmedel till fordonsflottan ska till minst 75 
procent vara fossilfritt.” 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposi-
tion enligt följande: 
 
1) Mål 1 - Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 
2) Mål 2 – Kommunstyrelsens förslag mot Alliansens förslag 
3) Mål 3 – Kommunstyrelsens förslag mot Alliansens förslag och 

Carina Sjölunds förslag 
4) Mål 4 – Kommunstyrelsens förslag mot Alliansens förslag 
5) Mål 5 – Kommunstyrelsens förslag mot Alliansens förslag 

 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag för mål 1 och finner att så är fallet. 
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Proposition 2 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag kring mål 2 mot 

Alliansens förslag och finner att kommunfullmäktige besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Proposition 3 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag kring mål 3 mot 

Alliansens förslag respektive Carina Sjölunds förslag. Hon finner 
att kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Proposition 4 Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag kring mål 4 

mot Alliansens förslag och finner att kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Proposition 5 Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag kring mål 

5 mot Alliansens förslag och finner att kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 

1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-

täkter och statsbidrag varje år 
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-

silfri. 
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 

öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. 

 
Reservationer Mot kommunfullmäktiges beslut anmäls följande skriftliga 

reservationer: 
- Carina Sjölund (-) och  
- Alliansen genom Madelene Fager (C) 
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§ 71 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2018 (KS 2018/230) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller 
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.  
 
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men 
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld) 
i tusentals kronor: 
 
 Utfall Budget Avvikel-

se 
Års-
budget 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

21 768 24 152 2 384 72 455 

Barn- och utbild-
ningsförvaltmingen 

73 451 73 455 4 220 365 

Socialförvaltningen 73 587 76 637 3 049 229 910 
Finansiering -175 344 -176 543 -1 199 -529 630 
Totalt -6 538 -2 300 4 238 -6 900 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
208-05-24, § 4 

• Sammanställd delårsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 99 

  
Beslut Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
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§ 72 
Delårsrapport 1 2018 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2018/236) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2017.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra 

samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårs-
rapport 1 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 100 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
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§ 73 
Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2018/216) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2017 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2017 och revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 101 

  
Beslut Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2017 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2017. 
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§ 74 
Krisledningsnämndens sammansättning och 
revidering av Krishanteringsplan för 
Kungsörs kommun (KS 2018/221) 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. 
föreslår enhälligt att krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
ska vara kommunstyrelsens ordinarie ledamöter från den nya 
mandatperioden. Detta enligt följande: 
- fem av kommunstyrelsens ledamöter väljs som ordinarie leda-

möter i krisledningsnämnden 
- övriga sex ordinarie ledamöter väljs som ersättare i krisled-

ningsnämnden 
 
Krisledningsnämndens organisation beskrivs främst i Krishante-
ringsplanen som behöver kompletteras för att det ska bli tydligt att 
kommunstyrelsens ledamöter också ska vara ledamöter och 
ersättare i krisledningsnämnden. Ett förslag till komplettering av 
planen har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-17 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 102 

  
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden från och 

med kommande mandatperiod ska hämtas bland kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter.  

 
 Kommunfullmäktig reviderar Krishanteringsplanen för Kungsörs 

kommun enligt förslaget. 
 
 Reviderad plan redovisas som KS-handling nr 18/2018. 
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§ 75 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-
2021 (KS 2018/204) 
En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetar fram ett 
förslag till uppdatering av det kultur- och fritidspolitiska program 
som ska gälla 2018-2021.  
 
Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet 
2014-2017 utvärderats. 
 
Programmet är ett övergripande dokument som berättar om inrikt-
ningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande 
för hela kommunkoncernen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-03 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 103 

  
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom 

(S), Madelene Fager (C) och Mikael Peterson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslaget kultur- och fritidspolitiskt 

program 2018-2021 med komplettering med ytterligare en streck-
sats under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt 
följande:”- kommunen verka för att utveckla naturleder” 

 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara ansvarig för uppföljning 

av programmet. 
 
 
 Antaget program redovisas som KS-handling nr 19/2018. 
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Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs 
Vatten AB 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76 
Policy för behandling av personuppgifter  
(KS 2018/215) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till policy 
för behandling av personuppgifter. Målet med policyn är att säker-
ställa att Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgif-
ter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
 
Den förslagna policyn omfattar samtliga behandlingar där person-
uppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat 
material. 
 
Policyn kommer att kompletteras med tillämpningsanvisningar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-07 

med förslag till policy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 104 

  
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen Policy för behandling av 

personuppgifter. 
 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr 20/2018. 
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§ 77 
Motion – Stoppa användningen av engångs-
artiklar i plast (KS 2018/260) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunkoncernen 

- stoppar användningen av engångsartiklar i plast 

- tar fram en plan för utfasning av allt fossilt plast 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 78 
Motion – Utveckla musikskolan  
(KS 2018/267) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ut-
veckla musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument 
och sång kan göra det i Kungsör. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§ 79 
Hälsningsord 

Ordföranden Gunilla A Aurusell tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
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