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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 27 mars 2017, klockan 16.00-20.00, 
ajournering 17.50-18.00. 

 

Beslutande Mikael Peterson (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Claes Wolinder (L), Christer 
Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Eriksson (C), Petter 
Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S) och Peter Åkesson (MP). 

 

Ersättare  Dan Stigenberg (S), Barbro Olausson (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) §§ 41-56, 
Gunnar Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, VD Kungsörs 

KommunTeknik AB Stig Tördahl §§ 41-50, 56, 63, chefen Arbetsförmedlingen Södra 
Västmanland Marija Mihajlovska § 41 a, enhetschefen Arbetsmarknad och försörjning 
Christer Zegarra Eriksson § 41 a-b, HR-chefen Ann-Britt Hanson Åkerblom §§ 41 a-c ,59,  
enhetschefen HVB Skogsudden Krister Behrendt § 41 c, barn- och utbildningschefen Fredrik 
Bergh § 56  och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Madelene Eriksson  
Ersättare för 
justerare Petter Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-03-28, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       41-71 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Madelene Ericsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2017-03-27, §§ 41-71 
Datum då anslag  
sätts upp 2017-03-29  Datum då anslag  

tas ned 2017-04-20  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2017-03-27 
 

41 Information 

42 Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skola i Kungsör 

43 Svar på motion – Framtidens smarta sophantering 

44 Svar på motion – Bänkar till gamla Folkets Park och längs Malmbergavägens 
gång- och cykelbana 

45 Svar på motion – Solceller på kommunens byggnader 

46 Svar på motion – Stängsel runt öppna sopstationer 

47 Svar på motion – Översyn av Kungsörsleden 

48 Svar på motion – Inför fria surfzoner 

49 Bokslut och årsredovisning 2016 för Kungsörs kommun 

50 Årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2016 för 
Kungsörs Kommunföretag AB 

51 Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB 

52 Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

53 Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

54 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 – Gemensamma hjälpmedels-
nämnden 

55 Ny kriskommunikationsplan för Kungsörs kommun 

56 Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 

57 Yttrande till Västerås stad – Samråd av Västerås reviderade översiktsplan 2026 
med utblick mot 2050 

58 Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län – Vindkraftspark Duvhällen i Eskilstuna 
kommun 

59 Kompetensutvecklingsplan för Kungsörs kommun 2017-2021 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

60 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av nämndernas och bolagens inter-
kontroll 2016 

61 Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i lönehanteringsproces-
sen 

62 Uppdrag – Se på skolbiblioteksfrågan för nya skolan 

63 Antagande av ändrad detaljplan – Tegeludden 6-8 

64 Investering – Verksamhetsbil till stadsvårdslaget 

65 Slutredovisning investering – Inventarier till nya IFO-kontoret 

66 Val av politiska representanter till pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) 

67 Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 

68 Val till Västmanlands Kommuners styrelse 

69 Meddelanden delegationsbeslut 

70 Meddelanden 

71 Revidering av Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, 
kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2017 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 41 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 

 
a) Arbetsförmedlingens chef Södra Västmanland Marija Mihaj-

lovska, informerar om arbetsmarknadsläget i kommunen.  
 
I nuläget är 11, 4 procent arbetslösa eller i åtgärd: 
- 5,7 procent öppet arbetslösa och  
- 5,7 procent i åtgärd  
 
Kungsörs kommun är bland de kommuner som har högst andel 
arbetslösa i jämförelse med andra kommuner i länet. 
 
Öppet arbetslösa:  200 stycken 
I program:  211 stycken 
Tillhör etableringsansvaret:  177 stycken, av vilka 60 stycken  
  är på väg in i Arbetsförmedling- 
  ens uppdrag. 
 
Ett samarbete bör till med kommunen för att få effekt. 
 
 

b) Enhetschef Arbetsmarknad och försörjning Christer Zegarra 
Eriksson redovisar vad kommunens enhet för arbetsmark-
nadsenhet och försörjning gör och hur de jobbar för att mins-
ka arbetslösheten. 
 
En handledarutbildning är på gång för att få trygghet kring 
extratjänster, feriearbeten m.m. 
 
I åtgärden via Arbetsmarknads- och försörjnings-
enheten: 

Antal 
personer 

Extratjänster (Uppdraget utvidgat sedan i onsdags 
så att extratjänster även kan användas i kommu-
nala bolag och vissa föreningar.) 

13 

Övriga åtgärdsanställda 14 
Övrig praktik 18 
Kartläggning  6 
Arbetsprövning på Kungsörs Återvinning  ca 10 
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Enheten har förslag på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten – 
Ung arena (bygga förtroende och självstärkande) för ungdomar 
18-25 år. Till denna kopplas olika resurser. 
 
 

c) Enhetschef HVB Skogsudden Krister Berendth informerar om 
läget vad gäller kommunens stödboenden och HVB-hem för 
ensamkommande barn. I nuläget har kommunen fullt på 
HVB Skogsudden, HVB Tallåsgården och stödboendet).  
 
Totalt finns 31 ungdomar i kommunens boenden. Utöver det 
finns 32 ungdomar externt i familjehem.  
 
18 ungdomar fyller 18 år under året och har inte fått uppehålls-
tillstånd. Ungdomar som fyller 18 år och inte fått uppehållstill-
stånd flyttar från kommunens ansvar till Migrationsverket.  
Dnr KS 2014/440 
 
 

d) Ekonomichef Bo Granudd ger en översiktlig ekonomisk upp-
följning per den sista februari 2017. Inget tyder på att vi inte 
ska hålla budget. Dnr KS 2017/135 
 
 

e) Kommunstyrelsens andre vice ordförande Madelene Ericsson 
(C) lämnar en rapport från första mötet med regionens 
strategiska beredning. Följande togs upp: 
- Trafikplan 2013 – stor kritik leder till omtag  
- Ny transportinfrastrukturplan – på väg att tas fram 
- Verksamheter överlämnas från Västmanlands Kommuner 

och Landsting till regionen 
- Strategi för hälsa – inbjudan till utbildningar kommer 
- Rundresa planeras till kommunerna från regionordföranden 

och regiondirektören 
- Cosmic – projekt där kommunen kan delta 
- Regionala utvecklingsplanen 
- Gränsdragning mellan regionen och Västmanlands Kom-

muner 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 42 
Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga för-
skolor och skola i Kungsör (KS 2016/156) 
Madelene Ericsson (C) och Petter Westlund (C) föreslår i en 
motion att  
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg 
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- läroplanerna för både förskola och grundskolor betonar vikten 
av att miljöperspektiv ska ingå i undervisningen 

- ett beslut om att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras 
utan att tillföra resurser i form av extra samordnare kan riskera 
att motverka sitt syfte samt 

- ett förslag till fortsatt hantering: elevråden involveras och 
beroende på deras synpunkter går frågan vidare till skolans 
ledningsgrupp för diskussion tillsammans med miljöstrategen 
om hur arbete med Grön flagg kan integreras i arbetet utan att 
annat utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 13 

inkl tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
KS överläggning  Under överläggningen yrkar Madelene Ericsson (C) bifall till 

motionen. 
 
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslaget. 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Madelene Ericsson 

och Petter Westlund båda (C) skriftligt. 
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§ 43 
Svar på motion – Framtidens smarta sophan-
tering (KS 2016/213) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska under-
söka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska 
platser. 
 
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät, 
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri 
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack 
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan. 
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnads-
nivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har 
använts. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat två 
yttranden (det senare med anledning av återremiss i 
kommunstyrelsen).  
 
Av Kungsörs KommunTeknik AB yttrande framgår bl.a. att 
bolaget 
- arbetar strategiskt för att hitta nya lösningar för sophantering 
- är positiva till förslaget med smarta soptunnor men de kommer 

inte att kunna ersätta vanliga soptunnor på grund av pris-
skillnaden 

- kommer att utreda möjligheten att placera fem smarta pappers-
korgar på strategiska platser i kommunen 

 
En vanlig papperskort kostar 2 000 kronor och det finns idag 145 
stycken i kommunen. En smart papperskorg kostar ca 45 000 
kronor inklusive montering och driftsättning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 102 
• Kungörs KommunTeknik AB:s yttrande, daterat 2016-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 22 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-10 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av de fram-

komna kostnadsaspekterna. 
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§ 44 
Svar på motion – Bänkar till gamla Folkets 
Park och längs Malmbergavägens gång- och 
cykelbana (KS 2016/405) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att det ska sättas upp: 
- några bänkar längs Malmbergavägens gång- och cykelbana och 
- bänkar eller bänk med bord i gamla Folkets Park 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget anser att 
- Malmbergavägen är ett välanvänt gångstråk och att det är 

befogat att placera ut bänkar längs sträckan 
- behovet av bänkar i gamla Folkets park är litet 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 186 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige  

- bifaller motionen i den del som gäller Malmbergavägens gång- 
och cykelbana och ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 
att placera ut bänkar längs sträckan 

- avslår motionen i den del som gäller gamla Folkets Park 
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§ 45 
Svar på motion – Solceller på kommunens 
byggnader (KS 2016/407) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun: 

- förser sporthallen med solceller i samband med installation av 
solceller på den nya skolan 

- inventerar möjliga anläggningar och utreder förutsättningarna 
för att installera solceller på dessa 

- aktivt jobbar med medfinansiering för dessa satsningar 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget kommer att 

- utreda kommunens fastigheter för möjlighet att installera sol-
celler (fastighetens läge, väderstreck och taklutning, takkonst-
ruktion) 

- utreda takkonstruktionen på sporthallen för att se om solcells-
installation är möjlig 

- undersöka bidragsmöjligheten för eventuella solcellsinstalla-
tioner och övriga energibesparande åtgärder 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 187 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande av vilket framgår att 
bolaget kommer att utreda möjligheten att installera solceller och 
undersöka möjliga bidrag och andra energibesparande åtgärder. 
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KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 
(C) bifall till motionen.  

 
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt för-
slaget. 

  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande av vilket framgår att 
bolaget kommer att utreda möjligheten att installera solceller och 
undersöka möjliga bidrag och andra energibesparande åtgärder. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Ericsson och Petter 

Westlund, båda (C) skriftligt. 
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§ 46 
Svar på motion – Stängsel runt öppna sop-
stationer (KS 2016/436) 
Yvonne Ericsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
medverka för att stängsel sätts upp runt öppna sopstationer så att 
inte blåsten kan sprida soporna vidare. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Bolaget tolkar det som att motionären menar 
de återvinningsstationer som finns på några platser i Kungsör och 
Valskog. Bolaget anser bl.a. att 

- det är ett allmänt intresse att dessa platser hålls städade och 
tillgängliga 

- det är företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), 
som hyr mark av kommunen, som har ansvar för att ytan hålls i 
vårdat skick och att återvinningsverksamheten fungerar 

- den fysiska utformningen är viktig så att det är enkelt att lämna 
material och att en avskärmning från omgivande mark måste 
ställas mot tillgänglighetsfaktorn 

 
Kungsörs KommunTeknik AB avser att inleda en dialog med FTI 
om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Yvonne Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 219 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar uppdraget besvarat med hänvisning 

till att Kungsörs KommunTeknik AB avser inleda en dialog med 
FTI om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 
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§ 47 
Svar på motion – Översyn av Kungsörsleden  
(KS 2016/422) 
Per Hammarström (SD) föreslår i en motion att kommunen ska se 
över hela Kungsörleden och tar fram kostnader för reparation av 
bl.a. trappor, bänkar, räcken, dräningering längs Runnabäcken så 
att upprustning kan komma igång till vår/försommar 2017. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att bolaget kommer att utreda upp-
rustningsbehovet och kostnadsberäkna åtgärderna. Då åtgärderna 
kan komma att bli mera omfattande bör även en tidsplan för dessa 
åtgärder upprättas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Per Hammarström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 218 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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§ 48 
Svar på motion – Inför fria surfzoner  
(KS 2017/34) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge ett uppdrag att succesivt införa fria surfzoner på strategiska 
avgränsade offentliga platser, t.ex. parker, torg och badplatser. 
Motionären föreslår att man ska börja med Sofiaparken, Pinn-
parken, Åparken, hamnen, järnvägsstationen och Valskogs torg. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar framgår bl.a. 
att 

- förvaltningen anser att tanken är god men överlåter till 
kommunfullmäktige att fatta ett beslut om man vill införa fria 
surfzoner, i så fall vart och också prioritera om pengar för detta  

- det rent tekniskt är det inte något problem at införa fria 
surfzoner 

- några relativt fria zoner finns i kommunen idag t.ex. biblioteket 
och sporthallen med den begränsningen att man är tvungen att 
ha ett ”lånekort” som normalt ställs ut på max fem dagar 

- för fria surfzoner utomhus krävs utomhusbaser och kablage, 
vilket beräknas kosta ett antal tiotals tusen kronor per plats och 
kostnader för att övervaka att baserna är igång  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-07 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning anser att det är rimligt att 

det blir fri surf på järnvägsstationen, allra helst om det där blir ett 
resecentrum. I övrigt föreslår beredningen att den fria surfen 
hänvisas till de platser som redan finns i kommunen. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till förvaltningens yttrande och beredningstexten ovan. Om det blir 
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ett resecentrum vid järnvägsstationen bör fri surf införas där. I 
övrigt hänvisas till de platser som redan idag har i princip fri surf. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

bifall till motionen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt för-
slaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till förvaltningens yttrande och beredningstexten ovan. Om det blir 
ett resecentrum vid järnvägsstationen bör fri surf införas där. I 
övrigt hänvisas till de platser som redan idag har i princip fri surf. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reservarar sig Madelene Ericsson 

och Petter Westlund, båda (C) samt Stellan Lund och Niklas 
Magnusson, båda (M), skriftligt. 
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§ 49 
Bokslut och årsredovisning 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/448) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2016 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen +0,7  
- barn- och utbildningsnämnden +0,7  
- socialnämnden + 0,0 
- TOTALT verksamheter +1,4 

Finansieringen   +6,6 

TOTALT  + 8,0 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 11,9 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 3,9 miljoner kronor över 
budget. De finansiella posterna är i huvudsak av engångskaraktär 
och bör inte användas för ökade driftkostnader. 
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 

- Kungsörs Kommunföretag AB +0,3 
- Kungsörs Fastighets AB +7,7 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,6 
- Kungsör Vatten AB +1,6 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 10,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,7 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
1,2 miljoner kronor, medan Västra Mälardalens Kommunalför-
bund visar negativt resultat med 1,9 miljoner kronor. Förbundens 
bokslut behandlas som separata ärenden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2017-03-06, § 1 

• Förslag till Årsredovisning 2016 efter bokslutsberedningens 
sammanträde 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning diskuterar avsättning till den 

resultatutjämningsreserv (RUR) som infördes den 1 januari 2017 
enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2016, § 209. 

 
Reservering till RUR görs då resultat så medger.  Regler om reser-
vering till och disposition ur RUR finns i Riktlinjer för god ekono-
misk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv 
(RUR) i Kungörs kommun. 
 
I bokslutet har kommunen bokat upp en procent av skatter, bidrag 
och fastighetsavgift vilket är den största möjliga avsättningen ett år 
enligt KL 8 kap, 3 d §, stycke tre. Detta motsvarar 4,6 miljoner 
kronor. 
 
Beredningen föreslår att avsättningen godkänns. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att socialnämndens 

resultat påverkats av att extra medel tillskjutits av statsbidrag för 
flyktingverksamhet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Kungsörs 
kommun och fastställer  
- den upprättade resultat- och balansräkningen och 
- avsättningen av en procent av skatter, bidrag och fastighets-

avgift (4,6 miljoner kronor) till resultatutjämningsreserven 
(RUR) 

 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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§ 50 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2017/112) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2016 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2016. 
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§ 51 
Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2017/116) 
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB jämte 

revisionshandlingar 
 

Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB inklu-
sive förslag till vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016. 
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§ 52 
Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2017/113) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsberättelse för år 2016, revisorernas redogörelse och 

revisionsrapport från granskning av årsredovisning (övriga 
handlingar som hänvisas till i redogörelsen finns i akten) 

 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Västra Mälar-

dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016. 
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§ 53 
Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/97) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2017. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen och beslutat återbetala 1 028 000 kronor till 
förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund jämte protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2017-
02-23, § 19 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Västra Mälar-

dalens myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016. 
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§ 54 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2017/104) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-02-24, 
§§ 7-8 jämte handlingar 

  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna. 
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§ 55 
Ny kriskommunikationsplan för Kungsörs 
kommun (KS 2017/114) 
En reviderad krishanteringsplan för Kungsörs kommun antogs av 
kommunfullmäktige i december 2016. Planen ska användas när 
Kungsörs kommun riskerar att drabbas eller drabbas av en 
extraordinär händelse eller en samhällsstörning.  

 
Till planen finns en kriskommunikationsplan. Den har nu gåtts 
igenom, inte minst mot bakgrund av att organisationen för kris-
hanteringen ändrades när den nya krishanteringsplanen antogs. Ett 
förslag till ny plan har tagits fram. 
 
Nuvarande kriskommunikationsplan antogs i september 2012. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-16 
med förslag till ny kriskommunikationsplan 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kriskommunikationsplan 
för Kungsörs kommun”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2012. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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§ 56 
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.  
 
När ärendet behandlades på kommunfullmäktige i januari 2016 
återremitterades det med minoritetsåterremiss då ärendet inte 
ansågs färdigberett. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat beredningen 
med en tjänsteskrivelse med bl.a. argumenten för en sammanhållen 
F-3 skola respektive argument för att behålla två F-3 skolor i 
centrala Kungsör. Vilket av alternativen som väljs är en politisk 
fråga. I den närmaste framtiden är det nödvändigt med två F-3 
skolor eftersom det inte finns några andra färdiga alternativ. 

 
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 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 260 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 13 (återremiss) 
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• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-
12 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning deltar barn- och utbild-

ningschefen Fredrik Bergh och går igenom  
- förutsättningarna för barnens/elevernas lärande och  
- för- och nackdelar (beskrivna av föräldrar och personal) med 

F-3 på både Haga och Väster (med eller utan förskoleavdel-
ningar) respektive en sammanslagen F-3 skola 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att fullmäktiges beslut från 
den juni 2014 ändras så att Haga och Västerskolan ska vara F-3 
skolor utan förskoleavdelningar. Om förskolan ska in krävs stora 
ombyggnader. 

 
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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§ 57 
Yttrande till Västerås stad – Samråd av 
Västerås reviderade översiktsplan 2026 med 
utblick mot 2050 (KS 2017/55) 
Västerås stad har arbetat fram ett förslag till revidering av Västerås 
översiktsplan 2026. Förslaget är ute för samråd under tiden 13 feb-
ruari – 13 april 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttran-
de. Av detta framgår bl.a. att Kungör anser att det 
- är positivt att översiktsplanen lyfter fram betydelsen av god 

regional infrastruktur 
- bör målsättas att samtliga kommuner i länet ska ha goda möj-

ligheter att transportera sig med kollektivtrafik till regionstaden 
Västerås. Målet bör inrymma rimlig restid och god turtäthet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv till samrådsremiss 2017-02-10 och samrådshandling 
(övriga delar finns att läsa på Västerås stads hemsida) 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-02-
23 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 11/2017. 
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§ 58 
Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län – 
Vindkraftspark Duvhällen i Eskilstuna 
kommun (KS 2017/109) 
Länsstyrelsen i Uppsala län har berett bl.a. Kungsörs kommun 
möjlighet att yttra sig över en ansökan om tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken för vindraftpark Duvhällen i Eskilstuna kommun. 
Ansökan gäller tio vindkraftverk. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungörelse från Länsstyrelsen i Uppsala 2017-01-17 
 

Beslut Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet.  
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§ 59 
Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs 
kommun och bolagskoncernen 2017-2021 
(KS 2017/115) 
Kungsörs kommun och bolag står inför stora utmaningar gällande 
kompetensförsörjningen.  
 
Ett förslag till kompetensförsörjningsplan för år 2017-2021 har 
tagits fram för att beskriva och analysera kommande behov i 
Kungsörs kommun och bolag. Analys och antaganden görs utifrån 
omvärldsanalys av arbetsmarknad och demografi, medarbetare i 
nuläget med åldersstuktur, pensionsavgångar, kompetensbehov 
utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och 
ändrade kompetensprofiler.  
 
Kompetensförsörjningsplanen avser idag kända behov för de 
kommande fem åren men en årlig uppföljning behöver göras. 
Respektive förvaltning och bolag bör mer i detalj analysera 
kompetensbehoven och planera för dessa årligen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-16 
jämte förslag till Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs 
kommun 

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C) bifall till förslaget. 
  
Beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen Kompetensförsörjningsplan för 

Kungsörs kommun 2017-2021 och uppmanar förvaltningar och 
bolag att mer i detalj analysera behov och årligen planera för 
dessa. 

 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr 12/2017. 
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Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
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Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 60 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av nämndernas och bolagens inter-
kontroll 2016 (KS 2016/58) 
Vid kommunstyrelsens möte i mars 2016 tog styrelsen del av 
nämndernas interkontrollplaner för 2016. Detta gjordes som ett led 
i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle framfördes önskemål 
om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del av resultatet av 
internkontrollen 2016 utifrån de fastställda planerna.  
 
För att även kunna följa bolagens hantering av den interna kon-
trollen har även rapporter från dessa begärts in. 

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning noteras att även Kungsörs 

Fastighets AB lämnat sin rapport. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-17 

med bilagor 
 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna och bolagen gjort 

uppföljning av den planerade internkontrollen 2016 och redovisat 
de avvikelser man sett och hur dessa har hanterats. 
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§ 61 
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
intern kontroll i lönehanteringsprocessen  
(KS 2016/491) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en gransk-
ning av den intern kontroll i lönehanteringsprocessen i Köpings 
kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund.  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommen-
derar kommunstyrelsen att:  

- säkerställa att kontrollmoment ”Rätt lön” i internkontrollplanen 
kommuniceras till berörda och att rutin för att avrapportera 
avvikelser tas fram 

- ta fram kommungemensamma internkontrollmoment avseende 
lönehanteringsprocessen 

- upprätta en åtgärdsplan för att rätta till de brister som identi-
fierats i granskningen 

 
Svar önskades senast den 1 mars 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att  

- rapporten utgör ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete 
för löneprocessen 

- personalcheferna i Kungsör, Arboga och Köpings kommuner 
samt lönechefen i kommunalförbundet har tillsammans analy-
serat resultatet och påbörjat ett arbete med att ta fram en åt-
gärdslista för att få så enhetliga processer som möjligt 

- rapporten kommer att användas som underlag för ständiga 
förbättringar 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv daterat 2016-12-14 jämte revisionsrapport 
daterad 2016-12-09 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-27, § 33 (meddelande 
om att svar behandlas vid kommunstyrelsen i mars) 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-10 
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Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revi-

sionsrapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringspro-
cessen som sitt eget. 
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§ 62 
Uppdrag – Se på skolbiblioteksfrågan för nya 
skolan (KS 2017/) 
Den 13 februari 2017 antog kommunfullmäktige Kungsörs kom-
muns nya biblioteksplan. Planen behandlar bland annat skolbiblio-
teksfrågan och det faktum att en yta för skolbiblioteksverksamhet 
är inritad i planskissen över den nya skolan.  

Skolan ska stå klar i slutet av året. Kommunstyrelsens förvaltning 
önskar ett uppdrag att se på  

- hur skolbiblioteksverksamheten i den nya skolan ska organi-
seras,  

- hur samarbetet med folkbiblioteket ska se ut och  

- vilka resurser som kommer att krävas av skolan respektive 
folkbiblioteket 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-09 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen titta på skol-
biblioteksfrågan avseende den nya skolan.  

 
 Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i september. 
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§ 63 
Antagande av ändrad detaljplan – Tegelud-
den 6-8 (KS 2017/119) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfat-
taren arbetat om förslaget till detaljplan för Tegeludden 6-8. 
Ändringen görs att möjliggöra uppförande av ett större friliggande 
bostadshus med tillhörande carport efter att de trefastigheterna 
Västra Tegeludden 6,7 och 8 sammanslagits till en fastighet. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande som 
övergår till begränsat förfarande. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, 
kända sakägare och boende som berörs. Samrådsyttranden finns 
sammanställda i Samrådsredogörelse. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-17 

jämte antagandehandling, plankarta och fastighetsförteckning 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar ändrad detaljplan för Tegeludden 6-8.  
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§ 64 
Investering – Verksamhetsbil till stadsvårds-
laget (KS 2017/98) 
Socialnämnden önskar investera i en verksamhetsbil till stads-
vårdslaget. Bilen behövs för att möjliggöra transport av både 
möbler och fem medpassagerare. Med en sådan bil kan stadsvårds-
laget ta fler uppdrag än de gör idag.  
 
Investeringen för en ny bil har beräknats till 330 000 kronor inkl. 
moms. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett daterad 2016-10-18 
• Socialnämndens protokoll 2017-02-28, § 28 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning bedömer att stadsvårdslaget 

skulle kunna köpa en ändamålsenlig begagnad verksamhetsbil som 
uppfyller behoven. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Marie Norin Junttila 

(S) bifall till socialnämndens förslag. 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Verksamhetsbil till 

stadsvårdslaget”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 150 000 
kronor ur kommunens investeringsbudget och socialnämnden 
tillförs de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 5 år. 

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27   37 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 65 
Slutredovisning investering – Inventarier till 
nya IFO-kontoret (KS 2014/158, KS 2015/296) 
Kommunstyrelsen beviljade 2014 125 000 kronor och 2015 
200 000 kronor för investering av inventarier till IFO-kontoret.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 125 000 kronor + 200 000 kronor 
- utfall 324 337 kronor 
 
De sista inventarierna köptes under hösten 2016. 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-26, § 113 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 172 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2017-03-01 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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§ 66 
Val av politiska representanter till pensio-
närs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)  
(KS 2016/241) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 slå samman tidi-
gare pensionärs- och handikappråden till ett nytt pensionärs- och 
tillgänglighetsråd från den 1 januari 2017. 
 
Enligt reglementet ska  
- kommunstyrelsen utse tre politiska ledamöter och lika många 

ersättare. Minst en ska vara ledamot i socialnämnden. 
- kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-12, 212 
 

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

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

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Madelene Ericsson (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

Ulla Eriksson Bergh (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 

 
 Till ordförande i rådet utses Per Strengbom  
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§ 67 
Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott (KS 2014/342) 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 att välja Claes 
Wolinder (L) till ny ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 
efter Hendrik Mayer (L). 
 
Eftersom Claes tidigare var ersättare i utskottet behöver en ny 
ersättare utses. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 283 
 

Beslut Kommunstyrelsen utser Barbro Olausson (L), Bygatan 1, 736 36 
Kungsör, till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott från 
och med den 28 mars 2017 och resterande mandatperiod. 
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§ 68 
Val till Västmanlands Kommuners styrelse 
(KS 2017/137) 
Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) förbundsmöte 
den 17 juni 2016 beslutar att bevilja Landstinget Västmanland 
utträde från VKL från 1 januari 2017.  
 
Förbundsmötets kommunala ombud beslutade den 21 oktober 
2016 att anta omarbetade stadgar för ett kvarvarande ”tomt” 
Västmanlands kommuner. Den juridiska ideella föreningen består 
som ett, Västmanlands kommuner, och är en mötesarena för 
kommunernas politiker. Föreningen har inget bemannat kontor. 
 
Avsikten är att respektive kommun representeras av: 
- Kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot 
- Oppositionsrådet som ersättare 
 

Beslut Kommunstyrelsen utser följande representanter i den ideella 
föreningen Västmanlands Kommuner från och med den 1 januari 
2017 och resterande mandatperiod: 
- ledamot: kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) 
- ersättare: oppositionsrådet Madelene Ericsson (C)  
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§ 69 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidschef Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för Svenska 
kyrkan i Kungsör under perioden 2017-03-02 – 2020-03-01.  
Dnr KS 2017/53 

 

Fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 1 mars 2017, § 7, att 
bevilja Kungsörs Simsällskap ledarutbildningsbidrag med 1650 
kronor. Dnr KS 2017/66 

 

Socialchefen Pámela Strömberg Ambors har den 17 mars 2017, § 
9, förordnad vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson att 
utöver egen tjänst även vara socialchef/förvaltningschef under 
ordinarie socialchefs ledighet 20-31 mars 2017. Dnr KS 2017/117 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 70 
Meddelanden 
Migrationsverket har skickat en skrivelse gällande förändringar i 
anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt andelstal 
2017. Dnr KS 2017/67 
 

Skrivelse från Migrationsverket - Migrationsverkets uppdrag att 
anvisa kommuner att ta emot nyanlända. Dnr KS 2017/76 

 

Migrationsverket informerar om regeringens beslut om att sänka 
länstalen 2017 vilket kommer sannolikt innebära att länsstyrelsen 
väljer att sänka vårt kommuntal för året, det vill säga hur många 
nyanlända kommunen ska ta emot enligt bosättningslagen.        
Dnr KS 2017/76 

 

Länsstyrelsen beslut om ny anvisningsfördelning av nyanlända 
invandrare för bosättning 2017. Till Kungsör kommer det inga 
nyanlända 2017.  Dnr KS 2016/402 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län ges utvidgad rätt att använda 100 
sensorstyrda övervakningskameror för övervakning av områden 
där rovdjur bedöms passera eller vistas samt platser där skador 
förekommit eller förväntas förekomma inom Västmanlands län. 
Övervakning får även ske av fällor för forskningsmärkning av 
stora rovdjur. Detta innebär en utvidgning av det tidigare 
tillståndet från den 1 december 2015. Dnr KS 2017/75 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten den12 
december 2016 hos överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör. Man har efter inspektion funnit anledning att kritisera 
handläggningstiden för hantering av anmälningsärenden och en 
ansökan om ställföreträdare. Dnr KS 2017/111 

 

Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårds-
projektet Groddjursinventering i Kungsörs kommun med max 50 
procent, dock högst 60 000 kronor. Dnr KS 2016/503 
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Finansdepartementet har skickat en skrivelse gällande fördjupad 
samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommun.  
Dnr KS 2016/298 

 

Kallelse till Västmanlands Kommuner och Landstings förbunds-
möte 10 mars 2017. Dnr KS 2017/83 

 

Återkoppling från Sveriges Kommuner och Landsting avseende: 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveck-
lingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Dnr KS 2016/234 

 

Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2016: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna Dnr KS 2017/9  

 

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – redovisar ökad 
insamling av plastförpackningar för sjätte året i rad.  

 

Kvalitetsutvecklare Johanna Raland har svarat på en enkät – Upp-
följning av Öppna jämförelser folkhälsa 2014 (2016).  
Dnr KS 2017/99 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har gjort en inventering om - 
System för regional samverkan inom Västmanlands län- som 
beredskapssamordnaren Lena Mäenpää svarat på. Dnr KS 2017/60 

 

Kungsörs kommuns revisorer har lämnat en rapport om uppföljan-
de granskning avseende samverkan i insatser för barn och ungdo-
mar i Kungsörs kommun. Granskningens bedömning är att skrift-
liga rutiner är nödvändiga för en hållbar styrning, struktur och 
samsyn i samverkansarbete för att minska risken för att barn och 
unga med behov av insatser inte ”faller mellan stolarna”. Nämn-
derna ska svara revisionen senast den 31 mars 2017 på vilka 
åtgärder nämnderna har för avsikt att vidta. Dnr KS 2017/101 
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Engagemangsuppgift - Kungsörs kommuns borgen för VafabMiljö 
Kommunalförbund per 2016-12-31. Dnr KS 2017/108 

 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom och kommunchef 
Claes-Urban Boström har den 13 mars 2017 skrivit till Kollektiv-
trafikförvaltningen och begärt ett skriftligt beslut gällande ändrad 
linjedragning genom Kungsör för busstrafiken på stomlinjerna 550 
och 552. Dnr KS 2017/110 

 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige i Fagersta kommun 2017-02-20, § 12  
– Begäran från Vafab Miljö om kommunal borgen  
Dnr KS 2016/237 

• Kommunfullmäktige Surahammars kommun 2017-03-06, § 2  
– Borgensåtagande VMKF. Dnr KS 2017/10 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2017-02-23, §§ 19-30 

• Minnesanteckning från KAK-gemensamt arbetsutskott 2017-
02-14, §§ 1-5 

• Protokoll från Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 2017-02-
24, §§ 1-9 

• Protokoll från förbundsdirektionen VästraMälardalens 
Kommunalförbund 2017-02-23, §§ 1-11 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Café (Sporthallen) tar bara kontant? Dnr KS 2017/82 

• Bredband i Kungs Barkarö? Dnr KS 2017/103 
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Driftchef Ronnie Björkrot har den 2 mars 2017 svarat på en syn-
punkt gällande beskärning och nedtagning av mistlar. 
Dnr KS 2017/94 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat: 

• Upphandling av kontorsmaterial – Staples Sweden AB. 
Tidsperiod: 2016-12-01 – 2019-11-30. Dnr KS 2016/189 

• Prolongering av avtal - Kontorsmöbler, konferensmöbler och 
möbler för offentlig miljö samt belysning. Avtalspartner: 
Kinnarps i Örebro AB Avtalstid: till och med 2018-03-31.  
Dnr KS 2017/61 

•  Förlängning av ramavtal avseende E-faktura. Avtalsperiod: 
2017-01-01 - 2017-12-31. Avtalsparter: EVRY AB samt 
Kungsörs kommun m.fl. Dnr KS 2017/81 

• Prolongering av ramavtal om Säkerhetsbesiktning av 
gymnastik- och sporthallsinredningar m.m. Avtalstid: till och 
med 2018-07-01. Dnr KS 2017/85 

• Förlängning av ramavtal med Specsavers AB avseende 
terminalglasögon. Avtalet förlängs från och med 2017-04-01  
till och med 2018-03-31. Dnr KS 2016/94 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal mellan 
Kungsörs kommun och Civilförsvarsförbundet Kungsör om Fri-
villiga resursgrupper (FRG). Avtalstid 2017-01-01 – 2019-12-31. 
Dnr KS 2017/70 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl och gatuchefen Magnus Ribbing har 
tecknat markupplåtelseavtal med Mälarenergi Elnät AB inför om-
byggnad av elnät – Skillinge 2:37 (Skillingeudd etapp 2).  
Dnr KS 2017/84 

  

Skrifter: 

• Upphandling för innovation och mervärde – Sveriges 
kommuner och Landsting 
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Kommuner och Landstings cirkulär:   

• 17:02 – Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 
2b) den 15 december 2015 

• 17:06 – Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 

• 17:07 – Information om Kompetenslyft 

• 17:08 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 71 
Revidering av Beslutsattestanter jämte er-
sättare för kommunfullmäktige, revision, 
kommunstyrelse, valnämnden och kommun-
styrelsens förvaltning 2017 (KS 2016/452) 
Kommunstyrelsens beslut om attestanter 2017 bör revideras med 
anledning av byte av bibliotekschef.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till justerad lista över beslutsattestanter och ersättare 
för 2017 

 
Beslut Kommunstyrelsen justerar sitt beslut om beslutsattestanter och 

ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2017 i 
enlighet med förslaget. 

 
Den nya attestlistan gäller från den 28 mars 2017.  

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov för nya bibliotekschefen. 
 
 
 Fastställd attestlista redovisas som KS-handling nr 13/2017. 
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