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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen 27 maj 2019 klockan 16.00 – 18.30.  

 

Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, deltog ej i beslut § 70, Linda Söder-Jonsson (S), Angelica 
Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), deltog ej i 
beslut § 70, Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Roland Jansson (SD) och Lars-
Gunnar Andersson (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Lina Johansson (C), Haya Albabbili (S) § 70, Elisabeth Kjellin (S) § 70.  

 

Ersättare  Haya Albabbili (S), Elisabeth Kjellin (S), Reijo Peräläinen (L), Marie Norin Junttila (S), 
Anders Frödin (SD) och Annicka Eriksson (SD). 
 
 
 
 
  

Övriga  
deltagande  Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Bo Granudd §63, verksamhetschef 

Västra Mälardalens KommunalFörbund Åsa Öberg Torstensson § 63, verksamhetsledare 
brottsofferjouren Carolina Nässing § 63, Bibliotekschef Ulf Hölke § 63 och kanslichefen 
Josephine Härdin. 
 

 

Utses att justera Roland Jansson 
Ersättare för 
justerare Lars-Gunnar Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-05-28 klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       63-86 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson       
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Roland Jansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2019-05-27, §§ 63-86 
Datum då 
protokoll anslås  2019-05-28 Datum då anslag  

tas bort 2019-06-18 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
Protokoll 2019-05-27 

63 Information och tillägg till dagordningen 

64 Svar på Medborgarförslag - Gör Drottninggatan enkelriktad KS 2019 87 

65 Svar på medborgarförslag - Belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen och 
Ulvesund, söders gärde KS 2019 72 

66 Svar på medborgarförslag - Inför parkeringsskiva i centrum KS 2019 74 

67 Budgetramar 2020-2022 KS 2019 163 

68 Kommunfullmäktiges mål 2020 KS 2019 163 

69 Årsredovisning 2018 för VafabMiljö kommunalförbund KS 2019 156 

70 Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB KS 2019 135 

71 Delårsbokslut Kungsörs Kommun 30 april 2019 

72 Förslag till avfalltstaxa 2020 VafabMiljö KS 2018 514 

73 Redovisning av uppdrag - Utvärdering organisation KKTAB KS 2015 379 

74 Ny förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

75 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av ett antal granskningar genomförda 
2015-2018  

76 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av kommunens modell för målstyrning  

77 Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning 2018 

78 Byte av namn på stiftelser i Kungsörs kommun KS 2019 137 

79 Biblioteksplan 2019-2021 KS 2019 143 

80 Remissvar från Kungsörs kommun 4 Mälarstäder 

81 Samråd - detaljplan Kungsör 3.1 Runnabäcken 2 KS 2019 97 

82 Aktualitetsprövning Översiktsplan 2014 

83 Meddelanden delegationsbeslut 

84 Meddelanden 

85 Utökad borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund 

86 Övriga frågor 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 63 
Information och ändring av dagordning 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 
 

 
a) 16.00-16.20 Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF, 

Åsa-Öberg Torstensson, information kring § 74 och § 85 
 
b) 16.20-16.40 Brottsofferjouren, Carolina Nässing 

verksamhetsledare. Information kring verksamheten med 
anledning av Kungsör kommuns medfinansiering 
 

c) 16.40- 16.50 Bibliotekschef Ulf Hölke, gällande beslut av 
biblioteksplan § 79 
 

d) Ekonomisk uppföljning, Bo Granudd, ekonomichef  
 

e) Ordförande Mikael Peterson önskar lägga till två ärenden till 
dagordningen 

 
- Utökad borgen till Västra Mälardalens 

KommunalFörbund 
- Övriga frågor 

 
 

Beslut    Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna och 
godkänner tillägget till dagordningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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§ 64 
Svar på medborgarförslag – Gör 
Drottninggatan enkelriktad (KS 2019/87) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att enkelrikta hela 
Drottninggatan eftersom den blivit så trång. 
 
Ärendet har varit på remiss hos KKTAB som svarar att gatan är 
projekterad för att klara mötande trafik. Hastigheten är sänkt för att 
öka trafiksäkerheten. En upplevd smal gata sänker hastigheten 
naturligt. En enkelriktad gata skulle upplevas bredare och leda till 
högre hastiget och sämre trafiksäkerhet. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 34 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget 

och förklara medborgarförslaget för besvarat. 
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§ 65 
Svar på medborgarförslag – Belysning på 
grusvägen mellan Rybacksvägen och 
Ulvesund, söders gärde (KS 2019/72)  
Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp 
belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen till Ulvesund.  
 
Ärendet har varit hos KKTAB på remiss. VD Stig Tördahl svarar 
att medfinansiering till belysning har sökts från Trafikverket. Om 
Kungsör kommun tillsätter resterande medel 2020 avser KKTAB 
att låta sätta upp belysning under året. Trafikverket och övriga 
berörda markägare måste dock vara med på detta. Om inte, avser 
KKTAB att ändå sätta upp belysning på delen som ägs av 
kommunen under förutsättning att medel erhålles. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulrika Tengbrand 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 32 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara 

medborgarförslaget besvarat och även beviljat under förutsättning 
att medel för åtgärderna erhålls från finansiärerna. 
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§ 66 
Svar på medborgarförslag – Inför 
parkeringsskiva i centrum (KS 2019/74) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att införa 
parkeringsskiva i centrum eftersom det börjar bli rörigt med alla 
bilar som står parkerade på tok för länge på samma plats. 

 
Ärendet remitterades till KKTAB. VD Stig Tördahl svarar att 
Kungsörs KommunTeknik AB sedan 2018 har utökat 
parkeringsövervakningen till dubbel mängd mot tidigare. De som 
arbetar med övervakningen ser inte att det är ett stort problem med 
bilar som är parkerade för länge på gatumark i Kungsör. Det finns 
inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den 
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte finns någon 
brist på parkeringsplatser på gatumark. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 33 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget 

och att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 
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§ 67 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 

 
 Budgeten har beretts i kommunstyrelsens budget- och 

bokslutsberedning. Förslaget är baserat på invånarantalet 8750st 
den 1 november 2019. Politiken önskar en återredovisning på 
förslaget från kommundirektören efter sommaren då viss del av 
budgeten läggs som möjliga äskanden. Sammantaget innebär det 
ett budgeterat överskott med 5 miljoner kronor 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
 

Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2020-

2022 (i miljoner kronor): 
 
  

 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Summa total 5   
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§ 68 
Kommunfullmäktiges mål 2020  
(KS 2019/163) 
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 2019: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 

ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
3. 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. 
Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %  

a. Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

4. År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag varje år 
 
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 2019-05-27 § 3 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar följande mål för 2020: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025     
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 
ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
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3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december -18, 10,4 %  

a. Arbetslöshetsmål december -20, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets 

miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019. 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag varje år.  
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i samtliga 
verksamheter. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 
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§ 69 
Årsredovisning 2018 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2019/156) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2018 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2018 och revisionsrapport 
  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2018 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2018. 
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§ 70 
Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2019/135) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
• Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 
 

Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
  

I beslutet deltar inte Mikael Peterson (S) samt Stellan Lund (M). 
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§ 71 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2019 (KS 2019/193) 
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.  
 

 
(Alla belopp i tkr) 

Utfall  Budget Av-
vikelse 

Årsbudget Prognos 
helår 

Kommun-
styrelsen 23 025 23 779 754 71 337 71 337 

Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

83 192 77 575 -5 617 232 724 232 724 

Socialnämnden 79 926 78 946 -980 236 839 236 839 
Finansiering 181 777 182 000 -223 546 000 546 000 
Resultat -4 367 1 700 -6 067 5 100 5 100 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 3 

• Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2019 
  

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
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§ 72 
Avfallstaxa 2020 (KS 2018/514) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2020.  
 
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag 
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har 
presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 
2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under 
mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett 
reviderat förslag presenteras i detta missiv samt i Taxedokument 
inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade 
Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till avfallstaxa 
vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut under maj/juni 
2019. Processen och tidplanen har under våren 2018 förankrats med 
medlemsrådet, direktionen och samrådsorganet. Taxan är avsedd att 
börja gälla från 1 januari 2020. 
 

KS överläggning  Ordförande Mikael Peterson (S) föreslår att frågan bordläggs i 
avvaktan på nytt förslag från Vafab, i enlighet med beslut i övriga 
medlemskommuner. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet VafabMiljöKF förslag 2019-04-24 inklusive 

remissvar samt bilagor bemötande remissvar och avfallstaxa 
inklusive prislista 

• Kommunstyrelsens remissvar 2019-03-25 § 42 
• Ursprungligt förslag från VafabMiljö KF i KS 2018-12-17 § 208 

 
Beslut Kommunstyrelsen bordlägger frågan tills nytt förslag kommer från 

VafabMiljö. 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 17/2019. 
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§ 73 
Redovisning av uppdrag – Utvärdering av 
organisering KKTAB (KS 2015/379) 

 
Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) förslog i en motion 
2015 att återinföra en teknisk nämnd i stället för att ha ett tekniskt 
bolag. Under 2016 beslutade Kommunfullmäktige att avslå 
motionen och att en utvärdering skulle ske efter 3 år. 
Utvecklingsenheten nu genomfört en utvärdering i form av en 
enkät med 7 frågor. Utifrån enkätsvaren kan konstateras att det är 
genomgående höga medelvärden till fördel för nuvarande 
driftform. Trots de höga medelvärdena framgår det i utvärderingen 
att det finns utrymme för förbättringar.  
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) 

2015-10-28 
• KF protokollsutdrag 2016-09-05 § 124 
• Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik 

AB” 2019-05-06 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att behålla Kungsör KommunTeknik 

AB i nuvarande driftform och betraktar därmed motionen som 
besvarad. 
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§ 74 
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2019/189) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett 
Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 
ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom administration 
tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 
inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/cheferna 
från respektive organisation. Kommundirektörerna/cheferna får i 
uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra ledningsgrupp i 
förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda 
ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att samordna 
dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet. 
Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverens-
kommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar mellan 
kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 
administration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut på 
respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges fördelas 
ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per styck.  
Smärre ändringar har även gjorts i revisionsreglementet enligt utkast. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv från VMKF förslag reviderad förbundsordning 
• Bilaga 3 fördelningstal 
• Reviderad förbundsordning, utkast 20190502 
• Direktionsreglemente VMKF (oförändrat) 
• Utkast nytt Revisionsreglemente för VMKF  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning och 

revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla 
från och med den 1 juli 2019, och bilaga 3 fördelningstal att gälla från 
och med 1 januari 2020. Utgångspunkten är att beslut ska fattas i 
enighet, 10 §. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna 
anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.  

 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 
medlemskommuner. 

  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 15/2019.  
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§ 75 
Revisionsrapport - uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda 2015 - 2018 (KS 
2019/122)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de 
rekommenderade åtgärderna har genomförts eller pågår att 
genomföra men konstaterar att ett antal rekommendationer 
kvarstår.  
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 – 2018 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 73 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget. 
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§ 76 
Revisionsrapport - uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (KS 
2019/123)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen 
är att arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 
tydliggöra sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och 
implementeras i kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 74 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget.  
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§ 77 
Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (KS 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende 
arbetet med barn och unga. De uppfattar att arbete med att 
förbättra samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Ekonomichef Bo Granudd och Kommundirektör Claes-Urban 
Boström har tagit fram ett förslag till svar. Där anges att 
kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden 
att våra revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019.  

 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet 
för intern kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten 
har fylld dagordning så utvärderingen kommer att presenteras till 
hösten, troligen till septembermötet eller senast oktober. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2019-04-11. 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget. 
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§ 78 
Byte av namn på stiftelser (KS 2019/137) 
Ekonomichef Bo Granudd har varit i kontakt med 
Länsstyrelsen för att få bättre ordning på kommunens 
fonder och stiftelser. 

 
• Det är något oklart hur fonderna ska benämnas och vilka 

fonder som hör ihop efter sammanslagning av gamla fonder.  
 

• Fonderna ska innehålla ordet Stiftelse för att betraktas som 
stiftelser, det är något oklart om detta finns som ett beslut från 
kommunstyrelsen, namnet innehåller ordet stiftelse i förtryckta 
blanketter från Skatteverket men vi hittar inget formellt beslut 
på namnen. 

 
• Stiftelser måste förvaltas av en juridisk person, idag står 

kommunstyrelsen som förvaltare vilket blir fel eftersom 
kommunstyrelsen inte är en juridisk person. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från ekonomichef Bo Granudd  
• Länsstyrelsens anmälan om registrering 2019 05 13. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att 
 

• Stiftelsen Johan Olssons fond, Stiftelsen Donationsfond för 
konstföremål, Stiftelsen Kungsörs sociala samfond, Stiftelsen J 
H Anderssons fond, Stiftelsen Greta och David Norrhammars 
fond, Stiftelsen Hörlins fond, Stiftelsen Stahres fond, Stiftelsen 
Kungsörs Motorklubbs minnesfond och Stiftelsen Premie och 
stipendiefond för elever vid skolväsendet inom Kungsörs 
kommun byter förvaltare från kommunstyrelsen till Kungsörs 
kommun 

• ovanstående namn är stiftelsernas namn 
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§ 79 
Biblioteksplan 2019-2021 (KS 2019/143) 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen.  
 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2019-2021 ska ersätta 
Biblioteksplan 2016-2018. Biblioteksplanen ska vara en 
utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en hållbar struktur 
för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning presenterar bibliotekschef  
 Ulf Hölke förslag till beslut av ny biblioteksplan och klargör frågan 
gällande krav på skolbibliotek. 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Ulf Hölke  
• Utkast på ny biblioteksplan  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta biblioteksplan 2019-2021. 
 
 Biblioteksplanen redovisas som KS handling 16/2019 
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§ 80 
Fyra mälarstäders gemensamma 
utvecklingsplan (KS 2019/116) 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till ny gemensam utvecklingsplan för de fyra 
mälarstäderna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.  
 
Utvecklingsenheten har skrivit ett förslag till svar på remissen.  
Kungsörs kommun framför att planen har ett tilltalande format, är 
tydlig och kortfattad. 
 
Svaret behandlar följande frågeställningar:  
 
• Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden och bidrar de till 

en långsiktigt hållbar samhällsutveckling?  
• Hur kan vi samverka för att nå målen i utvecklingsplanen? 
• Hur kan din organisation bidra till föreslagen utveckling?  
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl 
• Följebrev Remiss Gemensam utvecklingsplan fyra mälarstäder 
• Remisshandling Gemensam utvecklingsplan 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
 

mailto:fyramalarstader@eskilstuna.se
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§ 81 
Samråd – Ändring av detaljplan för Kungsör 
3.1, Runnabäcken 2, Kungsörs kommun (KS 
2019/97) 
Plankommittén föreslår att ändring av detaljplan för del av Kungör 
3:1, Runnabäcken 2, sänds ut på samråd enligt bestämmelserna för 
standardförfarande.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya 
bostäder och en ny förskola med fyra avdelningar. Den nya planen 
medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus, 
flerfamiljhus och enbostadshus. 

 
Inom planen möjliggörs anläggande för en park samt utbyggnad av 
infrastruktur som vägar, belysning och VA-anläggning. Planen 
medger även bostäder i flera våningar. 
Planförslaget innebär också att ett grönstråk skapas i planens södra 
del som kopplar ihop Karl XI:s promenad med Runnabäcken. 

 
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. 
Planförslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt 
till kända sakägare. Om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen så övergår man till ett begränsat förfarande. 
 

KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar på återremiss med anledning av att 
området inte passar för flerbostadshus. 

 
 Ordförande ställer proposition på yrkandet från Madelene Fager 

(C) mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
 Votering begärs. 
 
 Ja-röst läggs för kommunstyrelsens förslag. 
 Nej-röst läggs för Madelene Fagers yrkande. 
  
 Ja-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), 

Angelica Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder 
(L) 
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Nej-röster läggs av Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), 
Madelene Fager (C), Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar 
Andersson (SD), Lina Johansson (C). 

 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2019-05-15 § 7 
• Tjänsteskrivelse från VD Stig Tördahl KKTAB 
• Planbeskrivning, samrådshandling 2019-05-15 
• Behovsbedömning Runnabäcken 
• Strukturskiss Runnabäcken 
• Behovsbedömning Runnabäcken 
• Ramböll skrivning ”Komplettering Hållbarhet” 2019-05-24 

 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar om återremiss med anledning av att 

området inte passar för flerbostadshus. Planförslaget ska ändras innan 
den går upp för beslut igen.  
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§ 82  
Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Kungsörs Kommun, ÖP 2014 (KS 2019/136) 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2014 att anta 
översiktplanen för Kungsörs kommun, ÖP 2014. Fullmäktige ska 
vid minst ett tillfälle varje mandatperiod besluta om översiktsplanen 
aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

 
Aktualitetsprövningen ska visa i vilken utsträckning översiktplanens 
intentioner fortfarande är aktuella. Vidare ska det säkerställa att 
översiktplanen utgör ett aktuellt underlag för politiska beslut, 
myndighetsbeslut och som dialogunderlag med bland annat 
medborgare och andra myndigheter. 

 
Kommunens översiktsplan är relativt ny men uppdraget att 
genomföra en aktualitetsprövning motiveras med att översiktplanen 
i flera delar inte är tillräckligt aktuell eller omfattande för att möta 
den utveckling och byggnationstakt som kommunen har. 

 
Projektet beräknas starta under september 2019 och vara klart under 
våren 2020. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 350 000 kronor. Då 
arbetet med att återaktualisera översiktplanen inte var planerad och inte 
ligger inom gällande ram föreslås att kommunstyrelsen skjuter till 
medel för projektet. 
 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl 

2019-04-17 
• Plankommitténs protokoll 2019-05-15 § 8 

 
Beslut  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

aktualitetsprövning av gällande översiksplan och 350 000 kr för 
genomförandet.  
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§ 83 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 10 maj 2019, § 
6, besluta förordna följande personer att  utöver egen tjänst vara 
kommunchef under kommundirektörens semester: 
- socialchef Lena Dibbern 2019-07-01 – 2019-07-05 
- vd i KKTAB Stig Tördahl 2019-07-29 – 2019-08-16 

Dnr KS 2019/120 

 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 84 
Meddelanden 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Oden pizzeria – uteservering under perioden 
1/5 – 30/9 2019. Dnr KS 2019/95 

• Kungsörs Bollklubb – marknad och tivoli 2019-04-26 –  
2019-04-27. Dnr KS 2019/145 

• Pizzeria Phoenix – uteservering under perioden 
1/5 – 30/9 2019. Dnr KS 2019/139 

• Valborgsmässofirande med brasa, tal, sång fyrverkeri på 
Kungsudden och Björliden, Valskog. Dnr KS 2019/157, 
KS 2019/158 

• 1:a maj-möte med talare i Pinnparken och torgmöte med 
utdelning av information inför EU-val. Dnr KS 2019/162 

• Krisberedskapsdag för att öka medborgarnas medvetande om 
krisberedskap - på torget utanför Coop den 10 maj 2019.  
Dnr KS 2019/167 

Länsstyrelsen har den 10 maj 2019 beslutat att förordna Lena 
Dibbern som borgerlig vigselförrättare för perioden 2019-05-10 – 
2022-12-31. Dnr KS 2019/111 

Beslut från Trafikverket 2019-05-07: Fastställelse av vägplan för 
ombyggnad av väg 56, delen Bie – Alberga (Stora Sundby), samt 
indragning av väg i Katrineholms och Eskilstuna kommuner, 
Södermanlands län. Dnr KS 2018/32 

Hedströmmens vattenförbund - Ordinarie stämma 2019-05-24. Dnr 
KS 2019/180 

Mälardalsrådet - Rådsmöte den 10 maj 2019 i Örebro. 
Dnr KS 2019/164 

Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening -  
årsstämma 24 maj 2019. Dnr KS 2019/165 

Mälarens vattenvårdsförbund - Årsstämma den 17 maj 2019.  
Dnr KS 2019/171 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27  26 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Lantmäteriet - Ledningsrätt för elektronisk 
kommunikationsledning inom Kungsörs kommun med omnejd. 
Dnr KS 2019/173 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB - byte av påkört kabelskåp på Skolgatan 
5 den 23/4 – 30/4 2019. Dnr KS 2019/13 

• Köpings Kabel-tv – fiber till Borgviksvägen 6/5 – 6/6 2019. 
KS 2019/13 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd för transport: 

• mellan Kungsör - Stockholm för m4 Gruppen AB för transport 
av husmoduler. Dnr KS 2019/12 

• mellan Kungsör – Solna och omvänt för Öhmans Lyftservice 
AB under perioden 14/5 – 11/8 2019. Dnr KS 2019/12 

 

Kännedomskopia från Länsstyrelsen i Västmanlands län - 
Föreläggande om försiktighetsåtgärder inför ledningsröjning i 
Arboga och Kungsörs kommuner (525-1200-2019). Beslutet om 
föreläggande gäller Mälarenergi Elnät AB. Dnr KS 2019/148 

 

Protokollsutdrag från: 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 2019-04-25 
§ 44 - Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. Dnr KS 
2019/172 

• Kommunfullmäktige i Arboga 2019-04-25 § 52 Nominering av 
revisor till Västra Mälardalens Myndighetsförbund från 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2018/440 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundet Agenda 2030:s vårstämma 2019-04-10 § 1 - 16 

• Västmanlands kommuner – Förbundsmöte 2019-04-12 § 1-21. 
Dnr KS 2019/15 
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Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• IS återvändare. Dnr KS 2019/144 

• Ekuddens camping. Dnr KS 2019/146 

• Dåliga bussförbindelser, Dnr KS 2019/185 

• Rusta upp skateparken. Dnr KS 2019/187 
 

Undertecknade avtal: 

• Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har tecknat avtal med 
Fritidsbanken Värmland. Avtalstid: 2018-02-20- tills vidare.  
Dnr KS 2019/149 

• Kultursamordnare Lina Ekdahl har tecknat kontrakt för köp av 
teaterföreställningen - Kotten och stormen. Föreställningen 
spelas på bygdegården i Granhammar den 18 maj 2019.  
Dnr KS 2019/152 

• Ekonomichef Bo Granudd har tecknat avtal med Refero 
Revision AB som ska analysera kommunens reskontra och 
tillhörande system. Dnr KS 2019/159 

  
Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 19:18 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 
2019  

• 19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer  

• 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020  

• 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022  

• AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 
skyddsfunktion  

• Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Vision  

 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 85 
Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2019/190) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 100 miljoner kronor. 
Borgensåtagandet föreslås fördelas utifrån andel av 
befolkningsmängden per den 31 december 2018 och vara såsom 
före egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2019 - 2021, främst årliga hårdvaruinvesteringar av IT-
utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,6 procent, 
vilket är 14 600 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 68 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2019-04-30 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra Mä-
lardalens Kommunalförbund till 14 600 000 kronor. Borgen ingås 
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 29 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 86 
Övriga frågor 
 
Följande frågor togs upp  
 
• Mikael Peterson (S) redogör för kollektivtrafiknämndens möte 

förra veckan gällande dragning av busslinje i Kungsör.  
 

• Mikael Peterson (S) redogör för möte i direktionen och 
samverkan gällande räddningstjänsten. Verksamheten ska 
genomlysas och resonemang förs gällande en eventuell större 
verksamhet i framtiden. Samverkan med Närke kan vara 
aktuellt alternativt med Västerås eller Södermanland.  

 
• Lina Johansson (C) frågar kring en osäker busshållplats vid 

Gnutti och får svaret att det är kollektivtrafiknämndens ansvar. 
 

• Niklas Magnusson (M) ställder frågan om inte industrimark 
kan ordnas på ett område som är omnämnt som område E i 
översiktsplanen. Kommunen skulle i så fall behöva komma 
över marken. Kommundirektör Claes-Urban Boström redogör 
för kontakter med markägare och trafikverket och nuläget i 
frågan. Markägaren är i dagsläget inte intresserad av att byta 
mark med kommunen.  
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