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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 11 februari 2019, klockan 18.30-20.00. 

 

Beslutande Hans Carlsson (M) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor 
Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Per Strengbom (S), Marita Pettersson 
(S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer Henriksson (V), Joel 
Petersson (V), Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas 
Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), 
AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), Roland Jansson (SD), Annicka Eriksson 
(SD), Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist-Back (SD) och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Gunilla Lindström (S), Urban Dahlgren (S), Yrjö Björkqvist (M), Uno Gripenberth (KD) och 

Lars-Gunnar Andersson (SD). 
 

Ersättare  Marie Norin Junttila (S), Ronny Moström (S), Anna-Karin Tornemo (V), Maivor Norgren 
(M), Niclas Lund (M), Monica Wastelius (C), Kenneth Axelsson (KD), Sussanne Söderström 
(SD) och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Revisionens ordförande Håkan Sundström (M) § 3, kvalitetsstrateg Johanna Raland § 5 och 

nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
 

Utses att justera Elisabeth Kjellin och Lina Johansson 
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson och Roland Jansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-02-12, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        1-24 
 Eva Kristina Andersson 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Hans Carlsson   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Elisabeth Kjellin   Lina Johansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2019-02-11, §§ 1-24 
Datum när 
anslag sätts upp 2019-02-13 Datum när anslag  

tas ner 2019-03-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2019-02-11 
 

1 Allmänhetens frågestund 

2 Avtackning 

3 Meddelande – Revisionsrapporter 

4 Meddelande – Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner 

5 Presentation av resultat 2018 för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

6 Rapport från socialnämnden – ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

7 Svar på medborgarförslag - Skidspår med konstsnö runt Centralvallen 

8 Svar på medborgarförslag - Namnskyltar på växter i blomsterarrangemang och 
parker 

9 Svar på medborgarförslag – Förbjud gummigranulat i Kungsörs kommun 

10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

11 Namnsättning av plats till Rosa Svenssons plats 

12 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 

13 Plan för mottagning och arbete med nyanlända i Kungsörs  
kommun 2018-2020 – Integrationsplan 

14 Borgensförbindelse Kommuninvest 

15 Kungsörs KommunTeknik AB - ansökan om utökad borgen för extern upplåning 
hos Kommuninvest Sverige 

16 Kungsörs Vatten AB - ansökan om utökad borgen för extern upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 

17 Borttagning av borgensavgift 

18 Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i kommunfullmäktige 

19 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

20 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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21 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i valnämnden 

22 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i Kungsörs Fastighets AB 

23 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i samordningsförbundet Västra Mälardalen 

24 Val av ombud till VK Västmanlands Kommuner 

25 Justering av ersättarordning i barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

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 
 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Avtackning 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Hans Carlsson (M) 
tackar följande politiker som inte kommer att ha några politiska 
uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden eller socialnämnden denna mandatperiod: 

 
Barbro Jansson (S) Ari Jaanus (SD) 

Ingemar Hielte (MP) Kerstin Åkesson (MP) 

Staffan Norgren (M) Mats Qvist (C) 

Gunnar Karlsson (C) Carina Sjölund (-) 

Tauno Arbelius (S) Jacob Hedberg (M) 

Tonny Fernerud (S) Lina Ekdahl (MP) 

Hans Landerholm (S) Rickard Axelsson (L) 

Ove Bergkvist (S) Peter Åkesson (MP) 

Per Hammarström (SD) Sofia Axelsson (L) 

Elisabeth Strengbom (S) Pontus Andersson Lindén (M) 
 
De närvarande får presentkort på blommor som tack för gott 
genomfört arbete. Gåvan till övriga lämnas via bud eller på annat 
sätt.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 3 
Meddelande – Revisionsrapporter  

 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat  

• rutiner avseende hantering av anläggningsregister för ma-
teriella anläggningstillgångar inkommet 2018-08-23. Revi-
sorerna begärde svar på rapporten vilket erhölls från kommun-
styrelsen 2018-10-25. Revisorernas önskar utifrån svaret 2019-
01-21 en redogörelse på vilka konkreta åtgärder kommunen 
kommer vidta gällande intern kontroll och när de kommer att 
vara åtgärdade. Begäran skickas till kommunfullmäktige för 
kännedom och kommer att besvaras av kommunstyrelsen.  
Dnr KS 2018/344 

• efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter in-
kommet 2019-01-21. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunen har rutiner för hantering av barnrättsfrågor. Ge-
nomgående rekommenderas att ytterligare utveckla sina for-
mella arbetssätt samt nedteckna riktlinjer och rutiner för dessa 
inom barnrättsområdet. Ett antal rekommendationer lämnas. 
Revisionen önskar svar på de konkreta åtgärder kommunsty-
relsen och nämnderna har för avsikt att genomföra tillsammans 
med en tidsplan senast 2019-03-31. Begäran skickas till kom-
munfullmäktige för kännedom och kommer att besvaras av 
kommunstyrelsen. Dnr KS 2019/16 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisionsrapport anläggningsregister 2019-01-21 
• Revisionsrapport Granskning FN:s barnkonvention 2019-01-21 

 
KF överläggning Under överläggning redogör revisionens ordförande Håkan Sund-

ström (M) för revisionens roll och kort om vad man förväntar sig 
vid svar på revisorernas rapporter. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 4 
Meddelande – Inspektion av kommunens 
gemensamma överförmyndarnämnd 
(KS 2019/18) 

 Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektion funnit anledning 
att kritisera överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner på följande punkter:  
 
- Brister i överlämning av redovisningshandlingar vid byte av 

ställföreträdare samt vid jämkning av ställföreträdarskap.  
- Ingen omprövning av förvaltarskap i enskilt ärende.  
- Lång handläggningstid i ett ärende under uppbyggnad.  

 
Beslutsunderlag Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Länsstyrelsens tillsynsrapport 2019-01-25 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 5 
Presentation av resultat 2018 för Kommu-
nens kvalitet i korthet (KKiK) (KS 2019/47) 

Kvalitetsstrategen Johanna Raland presenterar resultatet 2018 av 
Kommunens Kvalitet i Korthet - en temperaturmätare på kom-
munens kvalitet i förhållande till andra kommuner. Den innehåller 
nyckeltal som i huvudsak belyser kvalitet, kostnader och som 
berör välfärdsuppdraget och samhällsutvecklingen. 
 
Resultat används som en del i styrningen och verksamhetsutveck-
lingen. 
 
Av undersökningen får vi svar på 36 nyckeltal för att mäta 
kommunens prestation inom: 
• Barn- och unga  11 nyckeltal 
• Stöd och omsorg  14 nyckeltal 
• Samhälle och miljö 11 nyckeltal 
 
Kungsörs nyckeltal placeras enligt följande: 
• 4 stycken  bland de 25 procent bästa kommunerna 
• 13 stycken bland de 25 procent näst bästa kommunerna 
• 8 stycken bland de 25 procent näst sämsta kommunerna  
• 9 stycken bland de 25 procent sämsta kommunerna 
 
Mer utförlig information finns att läsa i rapporten Kommunernas 
Kvalitet i Korthet Resultat 2018 från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§ 6 
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2018/64) 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade sju ej verkställda 
beslut och två verkställda beslut att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg fjärde kvartalet 2018. De ej verkställda är: 

- två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 
med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i 
erbjudet möte som skulle leda till en lösning.   

- fem beslut avser särskilt boende enligt SoL för fyra kvinnor 
och en man. Beslutsdatum 2018-07-03, 2018-07-24, 2018-08-
15, 2018-08-21 och 2018-09-05. 

- två beslut avser servicebostad enligt LSS för en man och en 
kvinna. Beslutsdatum 2017-11-29 och 2018-05-18. 

De verkställda besluten gäller särskilt boende SoL för två män 
(Beslutsdatum 2018-04-18, verkställt 2018-09-26 och beslutsda-
tum 2018-06-16, verkställt 2018-12-03). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2019-01-21 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anne Pettersson, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 7 
Svar på medborgarförslag – Skidspår med 
konstsnö runt Centralvallen (KS 2018/321)  
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
angöra ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen - en naturlig 
plats för konstgjort skidspår med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning för att ta fram kostnadsförslag och förutsättningar för att 
anlägga skidspår med konstsnö. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 83 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-17, § 209 

 
Beslut  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att genomföra en utredning för att ta fram kostnadsförslag och 
förutsättningar för att anlägga skidspår med konstsnö. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11  8    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anne Pettersson, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 8 
Svar på medborgarförslag – Namnskyltar på 
växter i blomsterarrangemang och parker 
(KS 2018/322)  
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att namnskyltar 
sätts upp på de fina växer, buskar och träd som finns i kommunens 
blomsterarrangemang och parker. Förslagsställaren skriver man på 
träden kanske kan spika upp skyltar och i rabatterna sätta en pinne 
med skylt. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att bland annat att 
• Medborgarförslaget skulle vara resurskrävande  
• Tanken med information i parkerna är tilltalande 
• Ett alternativt utförande föreslås 
• Kostnaden för detta alternativ uppgår till 10 000 kr 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 84 
• Remissvar från Kungsörs KommunTeknik AB 2018-12-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-17, § 210 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget med det alter-

nativa utförandet. Kungsörs KommunTeknik AB tillförs 10 000 
kronor för detta ändamål. Finansiering sker från kommunstyrel-
sens budget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Daniel Kohn, kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 9 
Svar på medborgarförslag – Förbjud gummi-
granulat i Kungsörs kommun (KS 2018/452)  
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun 
förbjuder gummigranulaten som konstgräsmattan fylls med och 
som släpper ut gifter. Mer miljövänliga alternativ finns som borde 
användas istället. Förslagsställaren tycker att kommunen kan an-
mäla sig själva för miljöbrott då detta kan anses som grov ned-
skräpning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en utred-
ning kring dagens krav och regler gällande gummigranulat och 
konstgräs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Daniel Kohn 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 18 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-17, § 211 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att genomföra en utredning kring dagens krav och regler gällande 
gummigranulat och konstgräs. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) ett ändringsförslag enligt följande: ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en plan för utfasning av gummigranulat och 
återrapportera till kommunfullmäktige 2020.” 

 
 Efter avslutad överläggnings ställer ordföranden kommunstyrel-

sens förslag mot Madelene Fagers ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt det senare. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Daniel Kohn, kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
plan för utfasning av gummigranulat och återrapportera till 
kommunfullmäktige under år 2020. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 10 
Revidering av kommunstyrelsens reglemen-
te (KS 2018/506) 
Två saker föranleder ändring av kommunstyrelsens reglemente: 
• Kommunfullmäktige har inrättat en ny permanent parlamen-

tarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jäm-
ställdhet m.m.   

• Rollen för kommunstyrelsens förste vice ordförande be-
höver tydliggöras 

 
Förvaltningen föreslår därför nya avsnitt i kommunstyrelsens 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-04  
• Bilaga A.04 Reglemente för kommunstyrelsen Utkast 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-17, § 212 
 

KF överläggning Under överläggningen noteras att det smugit sig in ett skrivfel i 
förslaget till reglemente. I förslagets § 47 står det ”kommunens 
brottsofferråd”, ska vara ”lokalt brottsförebyggande råd”. 

 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i 

enlighet med förslaget, men den korrigering som noterats under 
överläggningen. 

 
 Reviderat reglemente redovisas som KS-handling 1/2019. 
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KKTAB, Mai Berggren, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 11 
Namnsättning av plats 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-11, med anledning av ett 
inlämnat medborgarförslag, att en lämplig gata, park, torg eller 
dylikt skulle namnges efter Kungsörkvinnan och förre riksdags-
ledamoten Rosa Svensson. 
 
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och Drott-
ninggatan där det är tänkt att en plats ska färdigställas med bänk för 
vila och reflektion. Denna plats föreslås namnsättas till Rosa Svens-
sons plats med en skylt som förklarar vem Rosa Svensson var och 
vad hennes gärning bestod av. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-10  
• Svar på medborgarförslag 2013-03-11 (KS 2013/92) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 2 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige namnsätter den föreslagna platsen mellan 

hamnen och Drottninggatan till ”Rosa Svenssons plats”. Platsen 
förses med en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att 
ordna med platsen och skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik 
AB. 
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§ 12 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommun-
fullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordningsföre-
skrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april 2018. 
Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommunfull-
mäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar.  Kommunfull-
mäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya före-
skrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för beslut. 
Detta är det nya förslaget. 

 
I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu föreslås: 
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser 

som finns reglerat i andra lagar 
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående 

och riskera att undergräva respekten för bestämmelserna. 
Exempel på förslag på långtgående benämningar på platser 
anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig plats”, 
idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”.  De 
lokala ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov 
för exakt angivna platser och på det sättet vara tillämpbara. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-27  
• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 

2018-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 3 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr 2/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 13 
Plan för mottagning och arbete med nyan-
lända i Kungsörs kommun 2018-2020  
– Integrationsplan (KS 2018/164) 

Förvaltningen färdigställde ett förslag till integrationsplan i mars 
2018. Den beskriver 
- vad som sker idag och av vem 
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas 

till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske 
    

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering med 
bland annat mål och syfte   

  Planen är nu omarbetad och det nya förslaget ligger för beslut. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Plan för mottagning och arbete med nyanlända i 
Kungsörs kommun 2018-2020  

• Bilaga 1. Arbetsmarknadsplan 
• Bilaga 2. Fördjupad samverkan – en strategi- KS 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28 § 4 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar Plan för mottagning och arbete med 

nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan. 
 

Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån 
planen i oktober 2019. 

 
 Planen redovisas som KS-handling nr 3/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Ekonomichef, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 14 
Borgensförbindelse Kommuninvest 
(KS 2018/363) 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk före-
ning vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en 
separat tecknad borgensförbindelse för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 11 april 1995 och har bekräftat den igen beslut av kommun-
fullmäktige den 26 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att giltig-
hetstiden för Kungsörs kommuns borgensåtagande kommer inom 
kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut måste 
kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen fortfarande 
gäller. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-07 
• Kommuninvests skrivelse till kommunen 2018-08-27 

 
Beslut  Kommunfullmäktige bekräftar att 

• ingången borgensförbindelse av den 11 april 1995 (”Borgens-
förbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kungsörs kom-
mun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingåen-
de och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borge-
närer 

• regressavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller 

• garantiavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december 
2011, vari Kungsörs kommuns ansvar för Kommuninvests 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Ekonomichef, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

 
Kommunfullmäktige utser kommundirektören och ekonomichefen 
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommundirektören, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 15 
Kungsörs KommunTeknik AB – Ansökan om 
utökad borgen för upplåning hos Kommun-
invest Sverige AB (KS 2018/518) 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med 
30 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska 
kunna stå som byggherre och ägare till renovering av gamla delen 
av äldreboendet Södergården (etapp 2) samt för uppförande av 
skollokaler och fritidsgård i Valskog. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs KommunTeknik AB 

Stig Tördahl 2018-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28, § 6 

 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs KommunTeknik AB ut-

ökat borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos Kom-
muninvest Sverige AB. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 

- Stellan Lund (M) med bifall av Madelene Fager (C) framför ett 
ändringsyrkande innebärande att kommunen själv ska låna ut 
pengar till Kungsörs Kommun Teknik AB samt ett uppdrag till 
ekonomikontoret att ta fram ett regelverk kring utlåning inom 
koncernen 

- Rigmor Åkesson (S), Per Strengbom (S) och Mikael Peterson 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
ändringsyrkandet. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommundirektören, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande  

 

 Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för Stellan Lunds ändringsyrkande röstar ja. Den 
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar nej. 

 
 Följande ledamöter röstar ja: Stellan Lund (M), Yrjö Björkqvist 

(M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Madelene 
Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina 
Johansson (C), Uno Gripenberth (KD), Roland Jansson (SD), Lars-
Gunnar Andersson (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin 
(SD), Britt-Marie Häggkvist-Back (SD), Rune Broström (SD) och 
Hans Carlsson (M). 

 
 Nej röstar: Mikael Peterson (S), Gunilla Lindström (S), Linda 

Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Urban Dahlgren (S), Dan 
Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Per Strengbom (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof Lindberg (L) 
och Gunilla Wolinder (L). 

 
 Omröstningen utfaller med 16 ja- och 15 nej-röster. Kommunfull-

mäktige har således beslutat enligt ändringsyrkandet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen själv ska låna ut 30 

miljoner kronor till Kungsörs KommunTeknik AB. 
 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett regel-

verk kring utlåning inom koncernen. 
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Samverkan för 

Kungsör skriftligt genom Per Strengbom (S). 



Reservation 

Samverkan för Kungsör reserverar oss mot beslutet att Kungsörs kommun ska låna ut pengar till 
Kungsörs KommunTeknik AB. Med tanke på gällande regler för ränteavdrag, s.k. räntesnurror, anser 
vi att det är bättre att som kommunstyrelsen föreslår lån upptages hos Kommuninvest. Vidare anser 
vi att det av Kungsörs kommun upparbetade kapital ska placeras enligt gällande policy för en trygg 
och säker avkastning. Oklarheterna i moderaternas förslag är alldeles för stora för att vi kan 
acceptera detta beslut. 

 

Kungsör den 12/2 2019 

 

För samverkan i Kungsör (Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet) 

 

 

genom Per Strengbom, gruppledare Socialdemokraterna 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KVAB, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 16 
Kungsörs Vatten AB – Ansökan om utökad 
borgen för upplåning hos Kommuninvest 
Sverige AB  (KS 2018/519) 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 
38 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest 
Sverige AB låna upp motsvarande summa. 
 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå 
som byggherre och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs 
Avloppsreningsverk samt för uppförande och nybyggnation av 
överföringsledningar för vatten och avloppsvatten till Valskog. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs Vatten AB Stig 
Tördahl 2018-12-28 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-28, § 7 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat borgens-

ansvar med 38 000 000 kr för upplåning hos Kommuninvest 
Sverige AB.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, ekonomichefen, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 17 
Borttagning av borgensavgift med anledning 
av nya skatteregler (KS 2019/21) 
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren 
för ränteavdrag i bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik 
AB (KKTAB) inte agerar på en konkurrensutsatt marknad finns 
inte egentliga skäl för en borgensavgift. 

 
Borgensavgiften ersätts med en sänkt ersättning för fastighetsför-
valtningen med motsvarande belopp. Den avgiften ska beräknas 
på motsvarande sätt och stå i proportion till hur stora lån KKTAB 
har och förvaltas av finansen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Claes-Urban 
Boström 2019-01-10 

• Kommunstyrelsen protokoll 2019-01-28, § 8 
 
Beslut Kommunfullmäktige tar bort borgensavgiften för KKTAB och er-

sätter den med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen med 
motsvarande belopp som årligen korrigeras i förhållande till de 
lån som KKTAB har.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den nyvalda, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 18 
Avsägelse – ordförande i kommunfullmäkti-
ge (KS 2018/411) 

Gunilla A Aurusell (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ordförande i kommunfullmäktige men kvarstå som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018 att kommun-
fullmäktiges ordförande och 2:e vice ordföranden hämtas ur Sam-
verkan Kungsör samt 1:e vice ordförande ur Alliansen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunilla A Aurusells skrivelse, inkommen 2019-01-30 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Gunilla A Aurusell (S) från uppdraget som ordfö-
rande i kommunfullmäktige från och med den 12 februari 
2019. Hon kvarstår dock som ledamot. 
 

- väljer Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör till 
uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige från och med 
den 12 februari 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten, 
kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 19 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2018/411) 

Marina Ribaric (S) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marina Ribarics skrivelse, inkommen 2018-12-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marina Ribaric (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 12 februari 2019 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 20 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Marina Ribaric (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marina Ribarics skrivelse 2018-12-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Marina Ribaric (S) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 12 februari 
2019 

- väljer Elisabeth Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör, 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
den 12 februari 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, valnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 21 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
valnämnden (KS 2018/417) 

Christer Rydén (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
valnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Christer Rydéns skrivelse 2019-01-17 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Christer Rydén (M) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden från och med den 12 februari 2019 

- väljer Jacob Hedberg (M), Torsgatan 3A, 736 30 Kungsör, till 
ny ledamot i valnämnden från och med den 12 februari 2019 
och resterande mandatperiod.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, KFAB, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 22 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2014/355) 

Christer Rydén (M) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Christer Rydéns skrivelse 2019-01-17 
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar 
- entledigar Christer Rydén (M) från uppdraget som ersättare i 

KFAB från och med den 12 februari 2019 
- väljer Ewa Granudd (M), Storgatan 35, 736 32 Kungsör, till ny 

ersättare i KFAB från och med den 12 februari 2019 till näst-
kommande bolagsstämma. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Samordningsförbundet i 
Västra Mälardalen, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 23 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
inom rehabiliteringsområdet (KS 2018/432) 
Ulla Eriksson Bergh (L) önskar bli befriad från uppdraget ersättare 
i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Berghs skrivelse 2019-01-25 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Bergh (L) från uppdraget som 
ersättare i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen från 
och med den 12 februari 2019 

- väljer Yvonne Ericsson (M), Syrénvägen 3 B, 736 34 Kungsör 
som ersättare i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 
från och med den 12 februari 2019 och resterande mandat-
period. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, matrikeln, Västmanlands kommuner, 
lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 24 
Val av ombud till Västmanlands Kommuner  
(KS 2018/447) 

 Ombud till förbundsmötet utses av medlemmarnas kommunfull-
mäktige. Kommunerna utser ett ombud per påbörjat 4000-tal in-
vånare vid ingången av det år då allmänna val till kommunfull-
mäktige senast ägt rum.  

 
 Val av ombud sker till ordinarie förbundsmöte året efter det att 

allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum och gäller fram till 
det ordinarie förbundsmöte som sker närmast efter nästa allmänna 
val. För ombud utses ersättare. Förbundsmötet beslutar om den 
ordning i vilken ersättare ska kallas. 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser  
 
 Ordinarie ombud Ersättare 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

 
 för Kungsörs Kommun till Västmanlands kommuner för perioden 

2019-02-12 – 2022-12-31 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Agneta Andersson, Jenny Andersson, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25 
Justering av – ledamot/ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Centerpartiet har inkommit med förslag till ändring av ersättar-
ordning i barn- och utbildningsnämnden med anledning av önske-
mål om att personlig ersättare i första hand ska komma från samma 
parti. Förslaget till justering innebär ingen ändring av de befintliga 
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, endast att två ordi-
narie ledamöter får nya respektive ersättare.  
 
Personliga ersättare föreslås därför justeras från 
 
Ordinarie    Ersättare 
Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  

 
Till 
 
Ordinarie    Ersättare 
Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

 Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lina Johansson skrivelse 2018-12-03 
 

Beslut Kommunfullmäktige fastslår följande ersättare till ordinarie 
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Agneta Andersson, Jenny Andersson, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Ordinarie    Ersättare 
Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör 

Margareta Barkselius (C) 
Torpa prästgård 103 
736 92 Kungsör 

 Agneta Andersson (C) 
Ringvägen 7 
736 33 Kungsör 

 
från och med den 12 februari 2019 och resterande mandatperiod. 
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