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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 19 december 2016, klockan 16.00-17.50. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Claes 
Wolinder (L), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Niklas 
Magnusson (M), Madelene Eriksson (C) och Petter Westlund (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Ari Jaanus (SD) 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Carina Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C) och 
Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, tekniska chefen Stig Tördahl och kanslichefen Eva 

Kristina Andersson 
 
Under § 253 a även Johan Axnér och Katarina Agné från Länsstyrelsens miljöenhet 
Under § 254 miljöstrateg Therés Andersson och kvalitetsutvecklare Johanna Raland 

 

Utses att justera Christer Henriksson 
Ersättare för 
justerare Stellan Lund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-12-20, klockan 16.00 
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Sekreterare  
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 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
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 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Christer Henriksson 
 

BEVIS 
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Protokoll 2016-12-19 
 

253 Information 

254 Temamöte – miljö och folkhälsa 

255 Svar på medborgarförslag – Stenvalvsbron vid Dammen 

256 Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på södra sidan av Kungsgatan fram till 
vägen mot Västra Ekeby 

257 Svar på motion – Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 

258 Grönstrukturplan för Kungsörs kommun 

259 Ägardirektiv för bolagskoncernen 2017 

260 Organisation förskola, förskoleklass - åk 3 

261 Svar på kompletterande frågor från revisionen gällande tidigare granskning av 
årsredovisning 2015, målstyrning samt personal-och arbetsgivarfrågor 

262 Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 

263 Arkivansvarig och arkivredogörare för kommunstyrelsen 

264 Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunsty-
relse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2017 

265 Sammanställning utbetalda medel ur integrationsmiljonen inför kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2017 

266 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Bollklubb 

267 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Baptistförsamling/Centrumkyrkan 

268 Bidrag ur integrationsmiljonen – Frivilliga RersursGruppen 

269 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Ridklubb tillsammans med Gymmix 
Valskog 

270 Bidrag ur integrationsmiljonen – KFD, del 3 

271 Fullmakt att föra kommunens talan 2017 

272 Fullmakt – dödande av inteckningar 2017 
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273 Firmateckning – affärsavtal 2017 

274 Firmateckning – stats- och EU-bidrag 2017 

275 Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och skuldförbindelser 2017 

276 Firmateckning – deklarationer 2017 

277 Firmateckning – bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt 2016 

278 Undertecknande av borgensförbindelser 2017 

279 Delegation – upptagande av lån från kreditinstitut 2017 

280 Investering – verksamhetssystem till socialförvaltningen 

281 Begäran från Kungsörs KommunTeknik AB att få förvärva fastigheten Turisten 6 

282 Anvisningar inför 2016 års bokslut och årsredovisning 

283 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 

284 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 

285 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning 

286 Val av politiska representanter till det lokala Brottsförbyggande rådet (BRÅ) 

287 Meddelanden delegationsbeslut 

288 Meddelanden 

289 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 253 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 

 
a) Johan Axnér och Katarina Agné från beredningssekretariatet 

på länsstyrelsens miljöenhet informerar om vattenförvaltningen 
under rubriken ”Värna Våra Vatten”. Bl.a. redovisas  
- nuvarande status på vattenfrågorna, 
- vad ramdirektivet ställer för krav,  
- hur Sverige organiserat vattenfrågorna 
- miljökvalitetsnormer för vatten 
- vad kommunen kan göra för att Värna Våra Vatten 

  
b) Kanslichef Eva Kristina Andersson läser upp skriftlig lägesrap-

port från avdelningschef Maria Rosenkvist om ensamkom-
mande flyktingbarn.  
 
Sammanfattningsvis gäller följande för beläggningen på kom-
munens boenden; 
Boende Antal platser Beläggning 
HVB Skogsudden 12 10 
HVB Tallåsgården, plan 1 8 8 
HVB Tallåsgården, plan 2 8 4 
Stödboende Tallåsgården från 
18 år, plan 3 

8 7 

  
Under jullovet flyttar ytterligare fyra ungdomar in på HVB 
Tallåsgården plan 2 och då är samtliga platser fyllda. 
 
Individ och familjeomsorgen arbetar för att ta hem fler ungdo-
mar från konsulentstödda familjehem för placering i våra egna 
boenden. Skogsudden har två lediga platser från och med förra 
veckan och kan även ta in två extra ungdomar om behov upp-
står. Dnr KS 2014/440 
 

c) Kanslichef Eva Kristina Andersson läser upp skriftlig lägesrap-
port från socialchef Pámela Strömberg-Ambros kring det 
ekonomiska läget i socialnämnden för november. 
Sammanfattningsvis; 
- prognosen för placeringar och extern öppenvård ligger kvar 

på dryga åtta miljoner kronor 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- total prognos för året två miljoner lägre än tidigare och un-
derskottet beräknas hamna på dryga åtta miljoner kronor 
(en hyresreducering för äldreboendeen med två miljoner 
kronor) 

- en chef för individ- och familjeomsorgen har anställts från 
den 1 februari och alla vakanta socialsekreterartjänster är 
tillsatta med utbildade ekonomer. Under första kvartalet 
2017 avslutas alla konsulter.   

Dnr KS 2016/122 
 

d) Biträdande barn- och utbildningschefen Lars-Erik Lindvall har 
lämnat en skriftlig rapport kring utvecklingen av trafikunder-
visningen. Rapporten delas ut. Dnr KS 2016/463 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
   Kommunstyrelsen noterar att ingen rapportering kring trafik-

undervisningen behöver lämnas i fortsättningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 254 
Tema – miljö och folkhälsa (KS 2016/483) 
Kommunfullmäktige avslog i september 2016 en motion med 
förslag om att tillsätta en parlamentarisk kommitté för miljö, 
folkhälsa och jämställdhet. Samtidigt uppmanades styrelser och 
nämnder att anordna minst två temamöten per år kring dessa 
frågor. 
 
Detta är kommunstyrelsens första temamöte. Miljöstrateg Therés 
Andersson och kvalitetsutvecklare Johanna Raland informerar om 
bl.a. 
- lagstiftning och de nationella målen på miljö- och folkhälso-

områdena och  
- kommunens mål och andra strategiska dokument på områdena 
 
Frågor kring miljö, folkhälsa och jämställdhet ska alltid vara pers-
pektiv som ska tas med vid beredning av ärenden i kommunen. 
Som exempel redogör Therés och Johanna för hur miljö- och 
folkhälsa genomsyrar arbete med centrumprojektet, vilka natio-
nella mål som är aktuella i det arbete m.m. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Förslagsställaren, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 255 
Svar på medborgarförslag – Stenvalvsbron 
vid Dammen (KS 2016/254) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att stenvalvsbron vid 
Dammen och området runt den rustas upp.  
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att de föreslår att förslaget ska 
tillstyrkas. En besiktning ska genomföras och en underhållsplan 
utarbetas. Omedelbara åtgärder som konstaterats vid okulärbesikt-
ning är: 
- körbanan och räcken bör åtgärdas 
- växtlighet som tränger in i brokonstruktionen rensas ut 
- vildvuxen växtlighet kring bron röjs och gallras 
 
Åtgärder genomförs när Trafikverket är avetablerade från platsen. 
Bolaget förslår även att bron bör belysas för att visa den vackra 
konstruktionen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 119 
• Kungsörs Kommunteknik ABs yttrande 2016-12-05 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB att planera för och genomföra upprustning av 
stenvalvsbron vid Dammen och området runt den. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 256 
Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på 
södra sidan av Kungsgatan fram till väg mot 
Västra Ekeby (KS 2015/442) 
Ewa Granudd (M), föreslår i en motion att gång/cykelvägen på 
södra sidan av Kungsgatan ska förlängas fram till vägen mot Väst-
ra Ekeby. På så sätt ökar säkerheten och människor kan promenera 
och cykla lugnt och tryggt. Idag nyttjar många vägkanten och vä-
gen är ganska hårt trafikerad. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för bredning.  
 
Som ett led i bredningen har Kungsörs KommunTeknik AB yttrat 
sig. De skriver bl.a. att 

- det skulle vara en naturlig förlängning av gång- och cykelväg-
nätet. Ett säkert gång- och cykelvägnät gynnar möjligheten att 
knyta ihop Ekebyholm med Kungsörs centralare delar för 
oskyddade trafikanter 

- bolaget kommer att ta kontakt med Trafikverket som är väg-
hållare för detta vägavsnitt för att ta upp frågan och med mark-
ägare om att en liten del avmarken kan behöva tas i anspråk för 
byggande av gång- och cykelväg  

 
Kommunstyrelsen beslutade dock återremitterade ärendet till 
Kungsörs KommunTeknik AB för diskussioner med Trafikverk 
och markägare innan ställningstagande till motionen kan tas. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB ser mycket positivt motionen och 
föreslår att den ska tillstyrkas. Kontakt har tagits med markägare 
om att en liten bita av marken kan behöva ianspråktas för byggan-
de av gång- och cykelväg. Markägarna är i detta läge positiva till 
att kommunen kan köpa mark för att anlägga gång- och cykelväg. 
 
Den tänkta gång- och cykelvägen är 250 meter lång. Anläggnings-
kostnaden beräknas kosta ca 525 000 kronor. Ska den belysas 
tillkommer ca 250 000 kronor. 
 
Trafikverket som är väghållare för detta vägavsnitt kommer att 
informeras. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Ewa Graudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 197 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-04-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25 § 64 (Återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-12-05 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 
(C) bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att förlänga gång- och 

cykelvägen på södra sidan av Kungsgatan fram till vägen mot 
Västra Ekeby, dock utan belysning. 
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§ 257 
Motion – Stoppa artiklar som innehåller 
mikroplaster (KS 2016/338) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun  
- snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar 

som innehåller mikroplaster 
- på olika sätt ska medverka till ökad information till allmän-

heten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster 
 
Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är 
duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och 
olika rengöringsmedel. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionens  
- första förslag om inköpsförbud ska avslås och  
- andra förslag om medverkan till ökad information ska bifallas 

 
Förvaltningen föreslår att uppdrag ges  
- till upphandlingsansvariga att inventera förekomsten av mikro-

plaster i de produkter som används i kommunens verksamheter 
- att via kommunens informationskanaler informera om 

mikroplaster, dess påverkan och hur man kan undvika dem. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för  

- en inventering/genomgång av förekomsten av mikroplaster i de 
produkter som i dagsläget används i kommunens verksamheter 
innan beslut kring motionen fattas 

- bedömning av om och hur det är möjligt att fasa ut förekoms-
ten av mikroplaster.  
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§ 258 
Grönstrukturplan för Kungsörs kommun  
(KS 2015/417) 
Ett förslag till Grönstrukturplan har tagits fram. I planen kartläggs 
och beskrivs den befintliga grönstrukturen i tätorten. Den inne-
håller också förslag på åtgärder som kan utveckla grönstrukturen 
ekologiskt, socialt, samhällsekonomiskt och kulturellt.  
 
Grönstrukturplanen kan användas som ett verktyg i planeringen för 
en hållbar stadsutveckling. Planen tryggar även att det för kom-
mande generationer finns tillgång till värdefulla natur- och rekrea-
tionsområden i tätorten. 
 
Planen har fokus på de tätortsnära gröna ytorna och kompletterar 
kommunens friluftsplan. De tätortsnära gröna ytorna som ligger 
närmast invånarnas bostäder blir ofta de områden som används 
mest i vardagen och har därmed höga sociala, ekologiska och 
kulturella värden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Grönstrukturplan för Kungsörs kommun 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 
och Madelene Ericsson (C) bifall till förslaget. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Grönstrukturplan för 
Kungsörs kommun – en kartläggning och plan för utveckling av 
tätortsnära gröna ytor”.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att årligen åter-
rapportera hur arbetet med beskrivna åtgärder fortskrider. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 259 
Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen  
(KS 2016/444) 
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i januari 
2016 och kompletterades sedan i april och oktober.  
 
Ett förslag till direktiv 2017 har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ägardirektiv för år 2016 - KS-handling nr 25/2016 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-29 

jämte förslag till ägardirektiv  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2017 i bolagskon-

cernen i enlighet med förslaget. 
 
 Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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§ 260 
Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 
(KS 2011/28) 
Kommunfullmäktige beslutar beslutade den 9 juni 2014 att det 
fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i 
Kungsör skulle genomföras så att: 
- Hagaskolan och Västerskolan blir förskoleklass – årskurs 3-

skolor (F-3 skolor) med vardera två förskoleavdelningar och 
- den nya skolan centralt blir en ny årskurs 4-6 och 7-9 skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att detta ändras så Haga-
skolan och Västerskolan blir rena F-3 skolor och att inriktningen 
för förskolan istället ska vara att nuvarande Västergårdarnas och 
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Till grund för nämndens beslut ligger bl.a. förvaltningens rekom-
mendation att förskoleenheterna inte ska vara för små - inte färre 
än fyra avdelningar per förskola. Det innebär att alternativet med 
tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive Väster-
skolan inte rekommenderas.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 80  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16, § 63 

jämte tjänsteskrivelse med bilaga 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 
bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från den 9 juni 2014, § 80 

så att det fortsätta planeringsarbetet för F-3 skolornas och för-
skolans organisation istället ska vara: 

• Hagaskolan och Västerskolan ska vara F-3 skolor utan för-
skoleavdelningar 

• Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergår-
darnas och Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat 
alternativ 
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§ 261 
Svar på kompletterande frågor från revisio-
nen (KS 2016/371) 
Revisorerna har ställt kompletterande frågor till kommunstyrelsen 
efter styrelsens svar på tre revisionsrapporter. Frågorna hänförs till 
följande tre granskningar: 
- Granskning av årsredovisning 2015 
- Granskning av målstyrning 
- Förstudie styrning av kommunens personal- och 

arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på personalförsörjning 
 
Utöver det ställs frågor kring hur kommunen arbetar med närings-
livsfrågor och om sammanhållen kontroll finns på vilka projekt 
som pågår i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionens frågor. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2016-10-07 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-11-30 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 

svar på skrivelsen som sitt eget och överlämnar det till revisorer-
na. 
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§ 262 
Yttrande över Regionalt trafikförsörjnings-
program Sörmland 2017 (KS 2016/428) 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Kollektivtrafik-
myndighetens i Sörmland trafikförsörjningsprogram 2017  
(dnr SKTM16-0085). 
 
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i varje län 
finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektiv-
trafikmyndighet har det politiska och ekonomiska ansvaret för den 
regionala kollektivtrafiken i Sörmland. Kollektivtrafikmyndighe-
ten är organiserad som ett kommunalförbund med Landstinget 
Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett 
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges 
den regionala kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och 
inriktningar för framtidens kollektivtrafik samt strategier som visar 
på vilket sätt myndigheten kan arbeta för att nå de övergripande 
målen för den regionala kollektivtrafiken. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
yttrande. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samrådsremiss från Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland, 
inkommen 2016-11-22 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2016-12-
05 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över 

samrådsremissen om Sörmlands regionala trafikförsörjnings-
program 2017 som sitt eget. 
 
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 36/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Utsedda, arkivet, akten 

Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 
§ 263 
Arkivansvarig och arkivredogörare för 
kommunstyrelsen och dess verksamheter 
(KS 2016/421) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ny arkivansvarig och 
arkivredogörare för kommunstyrelsen och dess verksamheter. 
 
Enligt arkivreglementet ska varje myndighet (nämnd) ha en arkiv-
ansvarig samt en eller flera arkivredogörare. Av reglementet 
framgår även uppgifterna för dessa personer.  
 
Nu gällande beslut är från september 2008 (arkivansvarig) och 2011 
(arkivredogörare).  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15, § 123 och 2011-09-

12, § 129 
• Utdrag ur arkivreglemente - § 3 Arkivansvarig, arkivredo-

görare 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-12-05 

 
Beslut Kommunstyrelsen utser  

- kanslichef Eva Kristina Andersson till arkivansvarig för 
kommunstyrelsen och dess verksamheter 

- ekonomiassistenten Maria Jäderholm till arkivredogörare för 
ekonomikontoret och  

-  arkivassistent/administratör Anne Pettersson till arkivredo-
görare för kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 15 september 
2008, § 123 och 12 september 2008, § 129. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Attestanter (inkl KS-handling), ekonomikontoret (inkl 
KS-handling och namnteckningsprov), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 264 
Beslutsattestanter jämte ersättare för kom-
munfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvalt-
ning 2017 (KS 2016/452) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attest-
lista för 2017.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-05 
med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare 
för 2017. 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna 

och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2017. 

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov. 
 
 
 Fastställd attestlista redovisas som KS-handling nr 37/2016. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 265 
Sammanställning utbetalda medel ur integra-
tionsmiljonen inför kommunstyrelsens sam-
manträde i december 2017 (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av 
utbetalda medel till integrationsprojekt inför kommunstyrelsens 
sammanträde i december. 
 
Totalt har 777 516 kronor beviljats.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-05. 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Kungsörs Bollklubb, ekonomen för kommunstyrelsen, 
akten 

 Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 266 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Bollklubb (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kungsörs Bollklubb söker 30 000 kronor till hyra av minibuss och 
tillreseersättning för en ledare, ökade kostnader på grund av att 
juniortruppen till stor del består av pojkar med utländsk bakgrund. 
Pojkarna saknar föräldrar som skjutsar och en särskild ledare har 
tagits in som inte är bosatt i kommunen. 
 
Förvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Kungsörs Bollklubb 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 

 
Beslut Kommunstyrelsen avslår Kungsörs Bollklubbs ansökan. 
  
 Motivering: Projektet anses inte vara ett integrationsprojekt och 

SISU kommer med stor sannolikhet att bevilja klubben medel.  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Kungsörs Baptistförsamling/Centrumkyrkan, ekonomen 
för kommunstyrelsen, akten 

 Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 267 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Baptistförsamling/Centrumkyrkan  
(KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kungsörs baptistförsamling/Centrumkyrkan ansöker om 56 674 
kronor ur medlen för integration för att under 2017 kunna fortsätta 
med det integrationsprojekt som man påbörjade höstterminen 
2016. Pengarna ska främst användas till inköp av musikinstrument 
och till personalkostnader. Ansökan är kompletterad med en ut-
värdering av det projekt som pågår och är inne i slutfasen. Även 
fakturakopior har lämnats in som styrker den ekonomiska redo-
visningen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från Kungsörs Baptistförsamling 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-01 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Baptistförsamling/Centrum-

kyrkan bidrag ur den avsatta miljonen för integrationssatsningar 
med 56 674 kronor till inköp av musikinstrument m.m.  

  
 Motivering: Ett större utbud och ökad möjlighet att utöva musik i 

Kungsör är positivt och satsningen har förutsättningar att bidra 
till integrationen genom olika samarbeten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Frivilliga Resursgruppen, ekonomen för kommun-
styrelsen, akten 

 Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 268 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Frivilliga 
Resursgruppen (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Frivilliga ResursGruppen (FRG) har lämnat in en ansökan om 
25 000 kronor ur medlen för integration. Pengarna ska användas 
till att komplettera projekt ”Träffpunkt Kungsör” (som pågår även 
2017) med en satsning på aktiviteter på olika platser i kommunen. 
Medlen ska gå främst till införskaffande av utrustning för dessa 
aktiviteter och till förtäring. Projektet beräknas pågå under hela 
2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från Frivilliga ResursGruppen 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Frivilliga ResursGruppen 25 000 kro-

nor till att komplettera projekt ”Träffpunkt Kungsör” med en 
satsning på aktiviteter på olika platser i kommunen.  

  
 Motivering: Projektet stämmer överens med målen för de avsatta 

medlen – att de ska verka för och främja integrationen i Kungsör. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Kungsörs Ridklubb, Gymmix Valskog, ekonomen för 
kommunstyrelsen, akten 

 Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 269 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Ridklubb tillsammans med Gymmix Valskog  
(KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kungsörs Ridklubb och Gymmix Valskog söker 47 120 kronor ur 
medlen för integration. Pengarna ska användas till ett hälsoläger 
för kvinnor med både utländsk och svensk bakgrund. De nyanlän-
da kvinnorna ska tilldelas en språkvän, och tillsammans med de 
andra ta del av föreläsningar, aktiviteter och ridning under fyra 
dagar i juni 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från Kungsörs Ridklubb tillsammans med Gymmix 

Valskog 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Ridklubb och Gymmix 

Valskog gemensamma ansökan om 47 120 kronor till hälsoläger 
för kvinnor med både utländsk och svensk bakgrund. 

  
 Motivering: Projektet har goda förutsättningar att bidra positivt 

till integrationen i Kungsör. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

KFD, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 
 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 270 
Bidrag ur integrationsmiljonen – KFD, del tre  
(KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
KFD Kungsör, ekonomiska förening blev i maj och september 
beviljade 69 000 kronor ur medlen för integration. KFD sökte 
ursprungligen bidrag till ett projekt på helårsbasis men eftersom 
intresset för projektet var okänt och lokalfrågan var oklar så kom 
vi överens om att KFD skulle beviljas medel för fyra månader i 
taget.  
 
Efter den första perioden utvärderades projektet. Utvärderingen 
skickades med som underlag för beslut om kommande period, 
likaså har nu den andra perioden utvärderats fram till december 
och skickas med. Den andra fyramånadersperioden går ut i januari 
men eftersom sista kommunstyrelsemötet som beviljar integra-
tionsansökningar är i december görs en ny ansökan redan nu för 
projektets avslutande del. Kvitton, lönespecifikationer och kopior 
på hyresbetalningar har lämnats in. Den ekonomiska redovisning-
en stämmer med budget.  
 
KFD ansöker om att få fortsätta projektet under februari till och 
med april 2017 till en summa av 60 850 kronor. Pengarna ska gå 
till personalkostnader, förtäring och till en avslutningsresa till 
Stockholm, till Riksdagen och Cosmonova.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från KFD 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-05 

 



Kungsörs kommun  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

KFD, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 
 

Utdragsbestyrkande 

   

Beslut Kommunstyrelsen beviljar KFDs ansökan, del 3 om 60 850 kronor 
till fortsatt projekt. 

  
 Motivering: Projektet har fått en mycket bra start och fortsättning 

under hösten. KFD har nu grupper med en blandning av nyanlän-
da och svenska ungdomar, och har fått ut merparten av ungdomar-
na i olika föreningsaktiviteter. Man har också fått en bra verksam-
het i nya lokaler och skapat förutsättningar för en långsiktigt posi-
tiv integration av ungdomar i Kungsör. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 271 
Fullmakt att föra kommunens talan 2017 
(KS 2016/453) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt 
att föra kommunens talan. 
 

Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommun-
styrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2017 
- vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndig-

heter – kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen 
Bo Granudd samt tekniska chefen Stig Tördahl var för sig eller 
de som de genom delegationsbeslut förordnar i sitt ställe,  

- beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden 
hos Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson. 

Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i 
dessa frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i 
samband med sådana förrättningar. Företräds kommunen av 
utomstående är det den som delegerat rätten att föra talan som ska 
underteckna överenskommelser. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 272 
Fullmakt – dödande av inteckningar 2017 
(KS 2016/454) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt 
att döda inteckningar i de fastigheter kommunen äger.  
 

Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Claes-Urban 
Boström, ekonomichefen Bo Granudd och ekonomen Margareta 
Larsson att i förekommande fall, var för sig, att under 2017 
begära dödande av inteckningar i de fastigheter kommunen äger 
och underteckna handlingar som krävs för detta. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 273 
Firmateckning – affärsavtal 2017  
(KS 2016/455) 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om firmateckning för affärs-
avtal inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 
Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Claes-Urban 

Boström och ekonomichefen Bo Granudd att under 2017 under-
teckna affärsavtal inom kommunstyrelsens ansvarsområde för 
vilken kommunen utgör leverantör, säljare eller då kommunen 
utgör kund, köpare, hyresgäst, servicemottagare etc. (För 
leasingavtal finns särskilda firmatecknare utsedda.) 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive utsedd, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 274 
Firmateckning – stats- och EU-bidrag 2017 
(KS 2016/456) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om firmateckning för stats- 
och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 
Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Claes-Urban 

Boström, HR-chefen Anne-Britt Hanson Åkerblom och ekonomi-
chefen Bo Granudd att inom respektive ansvarsområde under 
2017 underteckna ansökningar, rekvisitioner, slutredovisning och 
liknande av statsbidrag och EU-bidrag inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 275 
Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och 
skuldförbindelser 2017 (KS 2015/430) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om firmateckning för köpe-
kontrakt, köpebrev och skuldförbindelser.  
 

Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommun-
styrelsens räkning 2017 underteckna 

 

på av kommun-
styrelsens vägnar 
utfärdade köpe-
kontrakt 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom 
eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson i 
samtliga fall med kontrasignatur av kommun-
chefen Claes-Urban Boström, tekniska chefen 
Stig Tördahl eller ekonomichefen Bo Granudd 

på av kommun-
styrelsens vägnar 
utfärdade köpe-
brev 

Kommunchefen Claes-Urban Boström tillsam-
mans med ekonomen Margareta Larsson eller 
ekonomichefen Bo Granudd 
eller  
tekniska chefen Stig Tördahl tillsammans med 
ekonomen Margareta Larsson eller ekonomi-
chefen Bo Granudd 

skuldförbindelser 
för upptagande av 
lån eller leasing-
avtal 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom 
eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson i 
samtliga fall med kontrasignatur av någon av 
kommunchefen Claes-Urban Boström, teknis-
ka chefen Stig Tördahl, ekonomen Margareta 
Larsson eller ekonomichefen Bo Granudd 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 276 
Firmateckning – deklarationer 2017  
(KS 2016/458) 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om vem som ska ha rätt att 
teckna kommunens firma avseende uppbörds-, mervärdesskatte- 
och självdeklarationer.  

 
Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Nilsson, Bo Granudd och 

Margareta Larsson att var och en under 2017 teckna kommunens 
firma avseende uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklaratio-
ner.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 277 
Firmateckning – bank- och plusgiro, checkar, 
kvitton på värdepost och dylikt 2017  
(KS 2016/459) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som ska 
ha rätt att teckna bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost 
och dylikt.  
 

Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att under 2017 
teckna bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt  
- Annika Nilsson i kombination med Margareta Larsson, Maria 

Jäderholm eller Ingrid Schiller  
- Bo Granudd i kombination med Annika Nilsson, Margareta 

Larsson, Maria Jäderholm eller Ingrid Schiller  
- Margareta Larsson i kombination med Maria Jäderholm eller 

Ingrid Schiller 
- Maria Jäderholm i kombination med Ingrid Schiller 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till  

De bemyndigade, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 278 
Undertecknande av borgensförbindelser 
2017 (KS 2016/460) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om undertecknande av 
borgensförbindelser.  

 
Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Per 

Strengbom eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson att i samtliga 
fall med kontrasignatur av kommunchefen Claes-Urban Boström 
eller ekonomichefen Bo Granudd att under 2017 underteckna 
borgensförbindelser för kommunens räkning. 
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§ 279 
Delegation – upptagande av lån från kredit-
institut 2017 (KS 2016/461) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha rätt att 
besluta om upptagande av lån från kreditinstitut inom de ramar 
som fullmäktige angett. 

 
Beslut Kommunstyrelsen delegerar till ekonomen Margareta Larsson 

med ekonomen Annika Nilsson som ersättare att under 2017 
besluta om upptagande av lån från kreditinstitut inom de ramar 
som fullmäktige angett. 
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§ 280 
Investering – verksamhetssystem till social-
förvaltningen (KS 2016/425) 
Socialförvaltningen har beslutat att inte förlänga avtalet med leve-
rantören för verksamhetssystemet Magna Cura, då systemet fort-
farande inte klarar av att leverera enligt kravspecifikationen från 
upphandlingen 2014. 
 
Förvaltningen har tagit in offerter från olika leverantörer för ett 
nytt verkssamhetssystem som uppfyller förvaltningen har. Kostna-
den för ett nytt system beräknas till 530 000 kr. I kostnaden ingår 
programvara, införandet och support- och förvaltningskostnad 
motsvarande den supportkostnad som kommunen har för nuva-
rande system. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-11-15, § 112 med tillhörande 
tjänsteskrivelse och idéblankett 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Verksamhetssystem till 

socialförvaltningen”. Investeringen får ianspråkta 530 000 kronor 
ur investeringsbudgeten och kommunstyrelsen tillförs de ökade 
driftmedel under avskrivningstiden – 10 år.  

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
 
 Beslutet ovan gäller under förutsättning att det system som väljs är 

kompatibelt med Arboga och Köpings kommuns system. 
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§ 281 
Begäran från Kungsörs KommunTeknik AB 
att få förvärva fastigheten Turisten 6  
(KS 2016/462) 
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) önskar få förvärva fas-
tigheten Turisten 6 – en kontors- och affärsfastigheten på Thor 
Modéens gata 12/Kungsgatan 61 i centrala Kungsör. 
 
Enligt bolagsordningens 15 § ska KKTAB bereda kommunfull-
mäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ska 
godkänna KKTAB:s begäran. Flera lokalfrågor kan lösas om 
kommunen, genom bolaget, får tillgång till den aktuella fastig-
heten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s protokoll 2016-12-07, § 51 
med tillhörande tjänsteskrivelse 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-07 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 
och Stellan Lund (M) bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner Kungsörs Kommun Teknik AB:s 

begäran om att få köpa fastigheten Turisten 6.  
 
 Frågan bedöms inte behöva lyftas för beslut i kommunfullmäktige. 
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§ 282 
Anvisningar inför 2016 års bokslut och års-
redovisning (KS 2016/448) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till anvis-
ningar inför 2016 års bokslut och årsredovisning. Planeringen har 
gjort så att årsredovisningen ska kunna behandlas av kommunfull-
mäktige i april 2017. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-05 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar de föreslagna anvisningarna inför 2016 

års bokslut och årsredovisning.  
 
 Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr 38/2016. 
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§ 283 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens personalutskott  
(KS 2014/342) 
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsens personalutskott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09 
 

Beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens personalutskott från och med den 20 
december 2016 och 

- utser Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till ny 
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med den 
20 december 2016 och resterande mandatperiod. 
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§ 284 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens presidieberedning  
(KS 2014/342) 
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsens presidieberedning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09 
 

Beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens presidieberedning från och med den 20 
december 2016 och 

- utser Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till ny 
ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från och med 
den 20 december 2016 och resterande mandatperiod. 
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§ 285 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens budget- och bokslutsbered-
ning (KS 2014/342) 
Hendrik Mayer (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hendrik Mayers skrivelse, inkommen 2016-11-09 
 

Beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Hendrik Mayer (L) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med den 20 december 2016 och 

- utser Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till ny 
ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från och med den 20 december 2016 och resterande 
mandatperiod. 
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§ 286 
Val av politiska representanter till det lokala 
Brottsförbyggande rådet (BRÅ) KS 2014/436 
Kommunfullmäktige antog den 10 oktober 2016 ett nytt regle-
mente för det brottsförebyggande rådet. Nyordningen gäller från 
den 1 januari 2017. 
 
Enligt reglementet ska fyra politiska representanter väljas, varav 
minst en ska sitta i kommunstyrelsen, en i barn- och utbildnings-
nämnden, en i socialnämnden samt oppositionsrådet. 
 
Till dessa fyra ska utses personliga ersättare med närvarorätt. 
 
Till nuvarande råd är följande personer valda: Marie Norin Junttila 
(S), Per Strengbom (S), Madelene Ericsson (C) och Mikael 
Peterson (S). Ordförande i rådet är Mikael Peterson. 
  
Endast rådets politiska representanter utses av kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-01 
 

Beslut Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och personliga 
ersättare till det nya lokala Brottsförebyggande rådet för tiden 
2017-01-01 – 2018-12-31: 

 
Ledamöter Personliga ersättare 
För kommunstyrelsen:  
Per Strengbom (S) 
Hogsta 102 
736 91 Kungsör 

 
Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

För barn- och utbildnings-
nämnden: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

 
 
Gunilla Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

För socialnämnden: 
Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

 
Ulla Eriksson Bergh (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 
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Oppositionsrådet: 
Madelene Ericsson (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

 
Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

 
 Till ordförande i rådet utses Mikael Peterson.  
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§ 287 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidsintendent Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för 
Kungsörs IK under perioden 2016-11-01 – 2017-05-30.             
Dnr KS 2016/122  

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 288 
Meddelanden 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Uppföljning av 
lagen om brandfarliga och explosiva varor för 2015.                  
Dnr KS 2016/427’ 

 

Kungsörs kommun har skickat ansökan till Boverket om stats-
bidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande (SFS 2016:364). 
Kungsörs kommun beviljas bidrag med 2 150 174 kronor.  
Dnr KS 2016/435 

 

Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har den 30 november 2016 
beviljat schakttillstånd – TeliaSonera Skanova Acces AB – på 
Kungsgatan 1 B+8 och Rågvägen  för anslutning av fiber småföre-
tag. Dnr KS 2016/442, KS 2016/44 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för 
försäljning av ljus och bröd samt bössinsamling - Kungsörs 
församling – under fem tillfällen 2017 på Konsumtorget samt 
utefter Drottninggatan i Kungsör. Dnr KS 2016/431 

 

Protokollsutdrag från: 

- Västmanlands kommuner och landsting 2016-10-21 § 7 –  
Ökad samverkan mellan Räddningstjänster i och utom 
Västmanlands län. Möjligheter till effektivare samordning av 
ledningsorganisation mm. Dnr KS 2016/423 

- Socialnämnden 2016-11-15, § 113 – Sammanträdestider 2017.  
Dnr KS 2016/300 

- Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-16, § 64 – Samman-
trädestider för barn- och utbildningsnämnden 2017.  
Dnr KS 2016/300 

- Socialnämnden 2016-11-15, § 107 Socialnämndens ekonomis-
ka läge och förslag till budget 2017-2019. Dnr KS 2016/165 
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- Socialnämnden 2016-11-15, § 110 – Införande av egna medel.     
Dnr KS 2016/424 

- Kommunstyrelsen i Köpings kommun - 2016-11-17, § 204  
– Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna.   
Dnr KS 2016/298 

- Kommunfullmäktige i Enköpings kommun 2016-11-14, § 212 
– Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö.  
Dnr KS 2016/237 

- Kommunfullmäktige i Fagersta kommun 2016-11-21, § 194  
– Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län.  
Dnr KS 2016/356 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

- Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2016-11-17, §§ 124-139 

- Minnesanteckningar från kollektivtrafikmyndigheten 2016-11-
14. Dnr KS 2016/351 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

- Inlägg, kommentarer och svar på kommunens Facebooksida: 
Angående vårdcentralen i Kungsör. Dnr KS 2016/445 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

- Förlängning av avtal avseende Grövre arbetskläder – TOOLS 
Sverige AB. Avtalstid:2016-12-01 - 2017-05-31.  
Dnr KS 2016/433 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad VS-
arbeten – VVS-huset Grönbergs Rör AB. Avtalstid: 2016-12-
01 - 2019-11-30. Dnr KS 2016/320 

 

Näringsutvecklare Raymond Jennersjö har undertecknat överens-
kommelse avseende projekt YHM under 2017 med Västmanlands 
kommuner, Eskilstuna, Strängnäs och Enköpings kommun den 16 
november 2016. Dnr KS 2016/420 
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Kommunalrådet Pelle Strengbom har tecknat avtal med Lands-
tinget Västmanland gällande patientnämndsverksamhet. 
Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2019-12-31. Dnr KS 2016/421 

 

Skrifter: 

- Rapport - Statens styrning av kommunerna   

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

- 16:59  Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017 

- 16:60  Ersättningar till kontaktfamiljer och kontakt personer 
enligt SoL för år 2017 

- 16:61  Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stöd-
familj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 289 
Hälsningsord 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) konstaterar att 
detta är det sista sammanträdet med kommunstyrelsen för året.  
Ordföranden tackar alla för arbetet det gångna året och önskar alla 
– politiker och tjänstemän – en god jul och ett gott nytt år.  
 
Kommunchefen Claes-Urban Boström önskar ordföranden 
detsamma. 
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