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§ 122 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 

 
a) Krister Behrendt har lämnat en skriftlig information om läget 

kring ensamkommande flyktingbarn. Av den framgår bl.a. 
rapporter om beläggningen på båda HVB-hemmen och stöd-
boendet, ungdomarnas skolsituation, ungdomarnas mående, 
effekterna av minskad budget och personalläget upp. 
 
Slutligen meddelas att sommaren gått bra. Till hösten väntas 
omstrukturering på Tallåsgården. Utifrån att allt fler ungdomar 
blir 18 år ökar efterfrågan på stödboende. Tallåsgården kom-
mer att bli enbart stödboende. Ungdomar som fortfarande 
behöver ha HVB-insatser kommer att flyttas till Skogsudden. 
Dnr KS 2014/440 
  

b) Ekonomichef Bo Granudd ger en översiktlig ekonomisk upp-
följning per den 27 augusti 2017 och en förenklad prognos per 
helår. 
 
Prognosen har gjorts av ekonomichefen utan avstämning med 
förvaltningscheferna. Ekonomichefen tror att kommunen ska 
hålla budget.  Dnr KS 2017/135 
 

 
Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 123 
Svar på motion – Innovationsutveckling för 
en smartare välfärd (KS 2017/138) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun  

- utvecklar ett strukturerat arbete med innovationer i den egna 
organisationen för att främja nya idéer och utveckling 

- inför ett bonussystem för att premiera nytänkande och utveck-
ling hos medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med 
förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling av verk-
samheten.  

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
   Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att första punkten bifalls, 

men att andra punkten avslås. Förvaltningen menar bl.a. att 
- vi bygger in ett problem om vi inrättar ett bonussystem för 

innovationer och kreativa effektiviseringsförslag 
- det är varje anställds plikt och definitivt samtliga chefers plikt 

att göra allt de kan för att hjälpa till att förbättra organisation-
en, kulturen och effektiviteten  

- det är viljan att göra det lite bättre för kommunens invånare 
varje dag som ska vara avgörande, inte att jag får en engångs-
summa för en klok tanke eller idé 

- vid de årliga lönesamtalen ska den som presterar mer än vad 
som förväntas premieras. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 75 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige 

- bifaller motionens första punkt – Kungsörs kommun utvecklar 
ett strukturerat arbete med innovationer i den egna organisa-
tionen för att främja nya idéer och utveckling 
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- avslår motionens andra punkt – Kungsörs kommun inför ett 
bonussystem för att premiera nytänkande och utveckling hos 
medarbetare och/eller arbetsgrupper som kommer med förslag 
på möjliga effektiviseringar och utveckling av verksamheten 
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§ 124 
Svar på motion – Inför en digital mötesplats 
medborgardialog (KS 2017/156) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska införa en digital mötesplats för 
medborgardialog. Enligt motionärerna är det  

- ett sätt att stärka förtroendet mellan kommunen, politiken och 
invånare 

- ett viktigt komplement till den befintliga beslutsprocessen  
 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
   Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att 

- de digitala möjligheter som finns i dag att föra dialog, föra 
fram förslag och få svar på synpunkter hittar man under 
rubriken ”Kontakt och dialog” på kommunens webbplats. Det 
handlar framför allt om att man kan lämna sin synpunkt och få 
svar, att man kan lämna medborgarförslag och kontakta 
politiker. Kommunen har också en Facebooksida.  

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att 
hjälpa kommunerna att på ett strukturerat sätt utveckla sin 
medborgardialog. Det finns vägledning och stöd på SKL:s 
webbplats och även i olika nätverk för dels politiker och dels 
tjänstemän. Kungsörs kommun var representerat i dessa 
nätverk med två tjänstemän och en politiker under 2015 och en 
process med att ta fram ett styrdokument initierades. När två av 
tre representanter slutade avstannade dock detta arbete. 

 
Förvaltningen föreslår att kommunen tar upp arbetet igen med ett 
styrdokument för medborgardialog och i det arbetet tittar på 
lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör undersökas är 
det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet bör lämpliga 
samarbeten sökas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-10, § 76 
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• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-06 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta 

arbetet med styrdokument för medborgardialog och i det arbetet 
tittar på lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör 
undersökas är det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet bör 
lämpliga samarbeten sökas. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Madelene Fager (C) yrkar bifall till svaret men ändring så att 

motionen ska förklaras bifallen 
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslaget. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta 

arbetet med styrdokument för medborgardialog och i det arbetet 
tittar på lämpliga digitala verktyg. Ett av de verktyg som bör 
undersökas är det som kallas e-förslag eller e-petition. I arbetet 
bör lämpliga samarbeten sökas. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 125 
Svar på motion – Inrymningsträning i skola 
och förskola (KS 2017/186) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge i uppdrag att inför regelbunden inrymningsträning för 
personal och elever på kommunens skolor och förskolor. 
 
Tanken är att barnen snabbt ska kunna sättas i säkerhet genom att 
stänga in barnen i klassrummet så fort som möjligt om en hotfull 
situation uppstår – en ”tvärtomövning” till brandövningarna. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Nämnden förslår att motionen ska avslås då 
det redan finns en medvetenhet och agerande i förvaltningen i 
frågan. Trygghet och säkerhetsarbete är ett pågående arbete.  
Utbildningsinsatser i händelser som t.ex. brand och väpnat våld 
genomförs kontinuerligt. Vid den här typen av utbildningar deltar 
även beredskapssamordnare och representanter för polisen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 88 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-14, § 32 

inkl. tjänsteskrivelse 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns en med-

vetenhet och agerande i barn- och utbildningsförvaltningen i 
frågan. 
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§ 126 
Svar på motion – Dagsljuslampor i klassrum  
(KS 2017/190) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att göra ett test med dagsljuslampor och utvärdera 
detta med avseende att successivt byta ut armaturer i skolorna mot 
dagsljuslampor. 
 
Motionären skriver bl.a. att studier visar att man med god belys-
ning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att bolaget utrett de tekniska förut-
sättningarna och kostnaderna för installation av dagsljusbelysning i 
klassrum. Det är full tekniskt möjligt att installera, men kostnaden 
för ett klassrum är ca 90 000 – 100 000 kronor. Kostnaden per 
klassrum minskar om installation utförs i flera klassrum vid sam-
ma tillfälle. Energimässigt medför dagsljusinstallation inte någon 
större energivinst.  
 
Bolaget föreslår att motionen avslås med hänvisning till de stora 
investeringskostnaderna. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 89 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-10 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de stora 

investeringskostnaderna. 
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§ 127 
Svar på motion – Gör ängar av gräsytor 
(KS 2017/192) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att anlägga ängar istället för gräsytor på lämpliga och 
strategiska platser, främst i Kungsörs och Valskogs tätorter. 
 
Motionären skriver bl.a. att många ängsväxter är på väg att bli 
ovanliga eller är utrotningshotade. Som ekokommun bör Kungsör 
aktivt främja den biologiska mångfalden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att det i den grönstruktur-
plan som antagits av kommunfullmäktige finns förslag på att an-
lägga ängar på strategiska platser mellan och i våra grönområden. 
Det görs som en del i arbetet med att öka den biologiska mångfal-
den i tätorten. Bolaget kommer att se över lämpliga platser och 
lämpliga metoder för att försöka anlägga ängar i tätorten framöver. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 90 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-07-06 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det arbete som redan pågår kring anläggande av ängar på 
strategiska platser mellan och i våra grönområden. Arbetet sker 
utifrån den antagna Grönstrukturplanen. 
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§ 128 
Svar på motion – Köp och placera ut bänkar i 
Valskog (KS 2017/203) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att minst två bänkar place-
ras utmed elljusspåret i Valskog och minst en bänk utmed Skarp-
ängsvägen.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att en bänkgrupp placerades ut i 
samband med byggandet av utegymmet i Valskog och att det är 
fullt möjligt att köpa in fler bänkar och göra en behovsinventering 
av var de bäst skulle kunna placeras. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 91 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-06-16 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun 

Teknik AB i uppdrag att  
- göra en behovsinventering av var bänkar, utöver den bänk-

grupp som redan placerats vid utegymmet, bäst skulle kunna 
placeras i Valskog samt 

- köpa in och placera ut dem. 
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§ 129 
Svar på motion – Fullmäktigecafé  
(KS 2017/251) 
Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) föreslår i en motion att  

- fullmäktigecafé arrangeras i samband med kommunfullmäkti-
ges sammanträden  

- fullmäktigecaféet ska öppna en halvtimma före annonserat 
sammanträde och förtroendevalda finns på plats för att svara på 
frågor 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det kan vara värt att prova 
idén från och med det att mötena hålls i nya skolan där en cafédel 
kommer att finnas i stora entréhallen. Förvaltningen föreslår att 
partierna själva sköter caféet i form av ett rullande schema och att 
försöket utvärderas efter en tid. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Alliansen genom Stellan Lund (M), Madelene 

Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 113 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-97-14 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen och genomför ett försök 

under våren 2018 med fullmäktigecafé en halvtimma före annon-
serat sammanträde. Caféerna arrangeras av partierna själva i 
rullande schema. 

 
 Försöket utvärderas inför sommaren 2018 för ställningstagande 

till om detta ska permanentas. 
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§ 130 
Svar på medborgarförslag – Gör Ungdomens 
hus av Borgvik (KS 2017/264) 
Kerstin Hedberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
ge Borgvik till ungdomarna i Kungsör i det skick fastigheten är i 
idag för att de själva ska få göra om det till ett Ungdomens hus. 
Hon föreslår överlåtelse till stiftelseform med klausuler som gör att 
ungdomarna själva får ansvaret.  
 
Förslagsställaren menar att föräldrar, vuxna och ungdomarna kom-
mer att se till att det införskaffas det som ungdomarna behöver för 
att rusta upp och inreda huset. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förslaget ska avslås. 
Husets skick, som det är nu, kan inte tillåta någon verksamhet. 
Det är inte försvarbart med den omfattande renovering som kräv, 
bl.a. för att 
- betongen är fuktskadad så miljön inomhus inte går av vistas i 

på grund av fukt och mögel  
- den bärande konstruktionen har blivit försvagad på grund av 

röta 
- det finns risk att huset innehåller PCB  
 
Ett redan tidigare fattat beslut visar att Kungsörs kommuns poli-
tiker redan bestämt sig för att Borgvik ska rivas och området ska 
detaljplaneläggas för bostadsändamål och därmed skapa möjlighe-
ter för Kungsör att växa. Att riva byggnaden Borgvik är det enda 
rätta och det mest ansvarsfulla beslutet som kan tas så som det ser 
ut idag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kerstin Hedberg 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 102 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-18 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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§ 131 
Upphävande av beslut om förenklad hand-
läggning av servicetjänster inom hemtjäns-
ten för personer över 75 år (KS 2017/289) 
Kommunfullmäktige beslutad i augusti 2010 att införa förenklad 
handläggning och biståndsbedömning av servicetjänster till de som 
fyllt 75 år. Avgifter för tjänsterna beslutades av kommunfullmäk-
tige i oktober samma år. 
 
Rättsområdet har ändrats sedan införandet.  
 
Socialnämnden föreslår att förenklad handläggning ska upphävas 
från och med den 1 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-08-30 § 63 (Införande av 
förenklad handläggning) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25, § 71 (Avgifter) 
• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 98 jämte 

tjänsteskrivelse 2017-06-02 med bilagor 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från den 30 augusti 2010, 
§ 63 om förenklad handläggning och till detta hörande avgifter. 
 
Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2017. 
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§ 132 
Revidering av Avgifter inom socialförvalt-
ningen och Regler för färdtjänst  
(KS 2017/290) 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i oktober 2016. 

 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ändrade avgif-
ter.  För att underlätta kommande avgiftsjusteringar har reglerna 
om egenavgifter för färdtjänst flyttats från Regler för färdtjänst till 
dokumentet Avgifter inom socialtjänsten.  
 
Nämnden har ställt sig bakom förslaget som föreslås gälla från den 
1 januari 2018.  
 
Större ändringar är: 
- timpriset justeras upp från 328 till 367 kronor per timma 

- avgifterna för ej biståndsbedömda insatser – förenklad hand-
läggning stryks 

- en ny avgift för hembesök av sjuksköterska kvällar, nätter och 
helger med 180 kronor per besök tillkommer (den enskilde 
debiteras högst en besöksavgift per dygn oavsett antal besök) 

- avgiften för logi vid korttidsvistelse/växelvård slopas och total-
kostnaden per dygn blir 187 kronor mot tidigare 200 kronor 

- öppenvårdstaxan till externa kunder höjs kraftigt för att svara 
upp mot den faktiska kostnaden 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-06-20, § 99 jämte tjänste-
skrivelse med bilagor 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige reviderar 
- Avgifter för socialtjänsten enligt socialnämndens förslag 
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- Regler för färdtjänst enligt med socialnämndens förslag. Egen-
avgifterna för färdtjänst lyfts ut och förs över till Avgifter inom 
socialtjänsten. 
 

Ändringarna görs från och med den 1 januari 2018. 
 
 
Reviderade Avgifter inom socialtjänsten och Regler för färdtjänst 
redovisas som KS-handling nr x respektive x/2017. 
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§ 133 
Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen  
(KS 2017/294) 
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i januari 
2017.  
 
Ett förslag till direktiv 2018 har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ägardirektiv för år 2017 - KS-handling nr 2/2017 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-06-13 

jämte förslag till ägardirektiv  
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Niklas Magnusson 

(M) att meningen ”Kvinnor och män bemöts på lika villkor” under 
Allmänna avsnittet för Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 
tas bort. 

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrel-

sen beslutar enligt förslaget inklusive den föreslagna justeringen 
och finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2018 i bolagskon-

cernen i enlighet med förslaget, dock med den justering meningen 
”Kvinnor och män bemöts på lika villkor” under Allmänna 
avsnittet för Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB tas bort. 

 
 
 Antagna ägardirektiv redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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§ 134 
Delårsrapport 1 2017 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2017/266) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2016. 
Prognosen för året visar på ett noll-resultat.  
 
Nämnden har godkänt rapporten överlämnar den till huvudmän-
nen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra 
samverkansfrågor protokoll 2017-05-19, § 18 jämte delårs-
rapport 1 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
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§ 135 
Avtal om kollektivtrafik mellan Region Väst-
manland och länets kommuner 
(KS 2017/300) 
Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 jan 
2012 i samband med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en 
skrivning som innebar att vid en eventuell regionbildning så skulle 
avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017 har därför avtalet 
uppdaterats och till vissa delar förtydligats. Avtalets skrivningar 
och slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska 
regionala beredningen vid dess möte den 2 juni 2017. 
 
Det nya förslaget innehåller en del förtydliganden jämfört med 
tidigare avtal. Främst finns det tydliggjort hur, och till viss del när, 
samverkan och dialogen mellan Regionen och kommunerna ska 
ske. Då den tidigare kollektivtrafikberedningen lades ner i sam-
band med regionbildningen pekas nu den strategiska regionala 
beredningen ut som ansvarig för att bereda länets kollektivtrafik-
frågor. 
 
Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt 
som i tidigare avtal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-07-17 

jämte förslag till avtal 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om kollektivtrafik i 

Västmanlands län i enlighet med förslaget. 
 
 
 Antaget avtal redovisas som KS-handling nr 21/2017. 
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§ 136  
Räkenskapssammanställningar och revi-
sionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2016 (KS 2017/332) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2016.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Siffergranskning har 
gjorts med avstämning av beloppen mot huvudbok m.m. Dessa 
granskningsmoment har gjorts utan några anmärkningar. Revisorn 
bedömer i revisionsberättelserna att 

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årssam-
manställningarna är upprättade enligt stiftelselagen 

- förvaltaren skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar och att 
de interna kontrollerna varit tillräckliga 

 
Revisorn noterar att: 

- en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital är nödvändig för 
att förbättra stiftelsemedlens avkastning och möjliggöra fram-
tida utdelningar 

- flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på 
många år och i några fall är det inte heller möjligt att följa 
regelverket för att kunna möjliggöra utdelning 

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet där handlägg-
ning pågår 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 2016 
jämte revisionsberättelser 

• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och 

revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2016 till handlinga-
rna. 
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§ 137 
Kompletterande val till parlamentarisk styr-
grupp för Kultur- och fritidspolitiskt program 
2018-2021 för Kungsörs kommun  
(KS 2017/268) 
Kommunstyrelsen behandlade i juni ett förslag till utvärdering av 
Kultur- och fritidspolitiska programmet 2014-2017 för Kungsörs 
kommun. En ny parlamentarisk grupp förslås tillsättas för arbetet 
med Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021. Några 
ledamöter föreslogs men några partier var inte klara med sin 
nominering.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 116 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige utser en ny parlamentarisk styrgrupp för 

arbetet med Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 med 
följande sammansättning: 

 

Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör 

Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 Kungsör 

Ulla Berg-Eriksson (L) Vikvägen 2, 736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) Himmelsbergavägen 48, 736 02 

Peter Åkesson (MP) Stortorget 1A, 736 30 Kungsör 

Hans Carlsson, (M) Rönnstigen 31, 731 60 Valskog 

Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 

Namn: …………………. (KD) Adress: ………………… 

Anders Frödin (SD) Alngatan 15, 736 32 Kungsör 

 
Till sammankallande i kommittén utses Per Strengbom. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-08-28   22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Region Västmanland, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 138 
Yttrande över förslag till valkretsindelning 
för Region Västmanland (landstingsfullmäk-
tige) (KS 2017/298) 
Demokratiberedningen vid Region Västmanland har remitterat ett 
förslag till valkretsindelning för Region Västmanland inför valet 
2018.  
 
Vallagen har ändrats. Kravet på valkretsindelning för val till lands-
tingsfullmäktige tagits bort. Enligt de nya reglerna är regionen en 
enda valkrets om inte fullmäktige beslutar att dela in regionen i två 
eller flera valkretsar. 
 
Demokratiberedningen föreslår ingen ändring, dvs en indelning i 
två valkretsar även inför kommande val 2018: 
- Östra valkretsen – Västerås och Sala kommuner 
- Västra valkretsen – Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstaham-

mars, Surahammars, Fagersta, Skinnskattebergs och Norbergs 
kommuner  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Demokratiberedningens i Region Västmanlands remiss 2017-
06-22 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Region Västmanland 

även inför valet 2018 fortsätter vara indelat i två valkretsar. 
 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

att kommunen ska föreslå att det endast ska vara en valkrets i 
länet. 

 
   Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
beredningens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Region Västmanland 

även inför valet 2018 fortsätter vara indelat i två valkretsar. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Petter Westlund och 

Madelene Fager båda (C) skriftligt.  



 
Reservation från Centerpartiet ang: 
Yttrande från Kungsörs kommun ang valkretsindelning för Region 
Västmanland 
 
Centerpartiet reserverar sig mot Kungsörs kommuns yttrande ang valkretsindelning för 
Region Västmanland till förmån för vårt eget yrkande om att regionvalet bör delas in i en 
valkrets för hela länet. 
 
En valkrets innebär en mer sammanhållen region där alla förtroendevalda är valbara i hela 
länet och representerar därefter också hela länet och inte enbart sin valkrets. En valkrets 
stämmer även överens med hur riksdagsvalet genomförs.  
 
 
Kungsör den 28 augusti 2017 
 
 
 
Madelene Ericsson (C) 
 
 
Petter Westlund (C) 
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§ 139 
Strategi för myndighetssamverkan om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
(KS 2017/327) 
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional 
strategi för myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer. Strategin och en årlig handlingsplan lägger 
grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete. Syftet är att 
länets kommuner, hälso- och sjukvård, berörda myndigheter och 
ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för 
att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer – kvinnor, män, 
barn – samt förebygga och avskaffa våldet. 
 
Strategin innehåller en beskrivning av Västmanlands förutsätt-
ningar och nuläge samt målområden och åtgärder. Till strategi har 
en årlig handlingsplan tagits fram som konkretiserar det övergri-
pande målet – att våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ända-
mål ska synliggöras, förebyggas och åtgärdas i Västmanland. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Länsstyrelsens följebrev 2017-07-12 jämte förslag till strategi, 

insatsområden, handlingsplan 2017 och sammansättning av 
styrgrupp och regional samverkansgrupp 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Strategi för myndighets-

samverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
 
 
 Antagen strategi redovisas som KS-handling nr 22/2017. 
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§ 140  
Miljösanering av mark vid Västra Tegeludden 
4-8 (KS 2017/343) 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att kommunstyrelsen ska 
avsätta 2,3 miljoner kronor för sanering av mark på Västra 
Tegeludden 4-8 i Kungsör. 
 
Kungsörs kommun har sålt Västra Tegeludden 4-8. Området är 
avsett för bostadsändamål. I överenskommelse om överlåtelse av 
mark har kommunen förbundit sig att utföra och bekosta markför-
oreningar inom fastigheten i den omfattning som krävs för att mar-
ken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmel-
ser för bostadsbyggnation. 
 
Miljöutredningar och ansvarsutredning har genomförts. Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund har anvisat åtgärder som måste 
vidtas för att sanering ska kunna genomföras. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB avser sanera den aktuella marken 
så att bostadsbyggnation ska vara möjlig. Förorenade massor 
måste ersättas med rena massor. Kostnaden för etablering med 
skyddsåtgärden, schaktarbeten, transporter, återfyllning, sane-
ringsledning m.m. beräknas till 2,3 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2017-08-18 

 
Beslut Kommunstyrelsen avsätter 2,3 miljoner kronor till sanering av 

mark på Västra Tegeludden 3-8. 
 
 Kostnaden belastar årets resultat.                
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§ 141 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidschefen Mikael Nilsson har den 10 maj 2017, § 15, beslutat 
betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag om sam-
mantaget 225 245 kronor för 2017. Bidragen fördelas på 28 före-
ningar. Kollektivet Kungsör har fått 9396 kronor i driftsbidrag. 
Dnr KS 2017/15. 

 

Fritidscbefen Mikael Nilsson har beslutat om 2017 års skötselbi-
drag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog idrottsklubb 
på 25 000 kr. Dnr KS 2017/302. 

 

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh har den 21 juni 2017, § 
20 beslutat förordna följande personer att vara barn- och utbild-
ningschef, utöver egen tjänst, under ordinarie chefs sommarledig-
het 2017: 

- 26 juni-9 juli 2017 Gun Åslund 

- 10 juli-16 juli 2017 Lars-Erik Lindvall 

- 24 juli-6 augusti 2017 Ulla Dahlstedt. 

 
VD/Teknisk chef Stig Tördahl har den 10 juli 2017 meddelat 
tillståndsenheten på Polismyndigheten Västmanland att Kungsörs 
kommun inte har något att erinra om att offentlig plats (Torget 
innanför busstationen på Prästgatan) upplåts den 16 augusti 2017 
för uppställning av buss från Västmanlands Lokaltrafik i deras 
informationsturné inför införande av digital tidtabell.  
Dnr KS 2017/313 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 142 
Meddelanden 
Västmanlands Kommuner och Landsting informerar om att 
Kungsörs kommun ska betala 222 000 kronor i förbundsavgift 
2018. Dnr KS 2017/275 

 

Sveriges kommuner och Landsting har den 9 juni 2017 beslutat om 
en överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med 
mänskliga rättigheter. Dnr KS 2017/276 

 
Polismyndigheten har den 13 juni 2017 utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för försäljning av bär och grönsaker utanför 
COOP, Kungsör under perioden 2017-06-13 – 2017-10-31. Dnr 
KS 2017/273 
 
 
Ordföranden i brottsförebyggande rådet Mikael Peterson och 
kommunchef Claes-Urban Boström har den 14 juni 2017 skickat 
en skrivelse till polismyndigheten i Köping. Där framförs en oro 
med anledning av besked om att den polisiära närvaron kommer 
att minska och en önskan om att vid möte tillsammans få en klar 
och tydlig redogörelse för hur eventuella förändringar kommer att 
påverka den polisiära närvaron i Kungsör och det goda och nära 
samarbetet. Dnr KS 2017/278  
 
 
Den 4 december 2017 arrangeras ett regionalt krishanteringsråd på 
temat ”Samhällets säkerhet” på Västerås slott. 
 
 
Kommunekologen Sofia Peräläinen har svarat på frågor: 
- möjlighet att plocka björkris vid Lockmora till privat 

midsommarstång. Dnr KS 2017/283 
- hur det står till med ridleden – är rasthagarna vid Stengärdet 

lagade? Dnr KS 2017/284 
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Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till   

• Föreningen Emmaus Åkvarn för uppställning av klädinsam-
lingskärl på olika platser i Kungsör och Valskog under 
perioden 2017-06-27 – 2020-06-13.. Dnr KS 2017/286 

• Västmanlands lokaltrafik AB för uppställning av buss på torget 
innanför busstation i samband med informationsturné inför 
digital tidtabell den 16 augusti 2017. Dnr KS 2017/313 

• Diana Rhodin Magic & Circus AB för cirkusföreställning vid 
gamla Folkets park, Kungsör, den 28 augusti 2017.              
Dnr KS 2017/320 

• Kungsörs kommun för Thor Modéendagarna 2017.  
Dnr KS 2017/263 

 
 

Ekonomichef Bo Granudd har tecknat en överenskommelse om 
förtida upphörande av avtal avseende leverans av maskindisk-
medel inklusive doseringsutrustning med Aksab Kemi AB.  
Dnr KS 2015/446 
 
Arbogaåns Vattenförbund - Budget 2017 samt fördelningslängd 
fastställd av stämman. Dnr KS 2017/295 
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut 2017-
06-07, nr 2017-256 - Beslut om avhjälpandeåtgärder med anled-
ning av föroreningsskada, Västra tegeludden 4, 6, 7 och 8 i 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/254 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Eskilstuna och 
Kungsör den 7 juli – 6 augusti 2017. Dnr KS 2017/19 

 
Beviljade tillstånd till kameraövervakning i hela landet med dröna-
re: 

- Teracom AB – beviljat av Länsstyrelsen i Västernorrland den 
29 juni 2017. Dnr KS 2017/144 

- Diagona AB – beviljat av Länsstyrelsen i Södermanlands län 
den 16 juni 2017. Dnr KS 2017/196 
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- PEMA – beviljat av Länsstyrelsen i Västernorrland den 29 juni 
2017. Dnr KS 2017/224 

- Cyb Aero AB – beviljat av Länsstyrelsen i Östergötland den 3 
januari 2017. Dnr KS 2017/306 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att för 
2017 utbetala 50 miljoner kronor till kommunerna och 10 miljoner 
kronor till landstingen för att stärka kommunernas arbete med 
civilt försvar. Kungsörs kommun får 88 473 kronor.  
Dnr KS 2017/310 
 
Undervakas öppenhetsindex 2017 "Offentlighetsprincipen – en 
papperstiger i digitaliseringens tid". KS 2017/312 
 

Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17, § 25 – Svar till 
revisorerna – Plan samverkan och samordning skola/förskola 
och socialtjänst. Dnr KS 2017/104 

• Köpings kommuns Kommunstyrelse 2017-05-18 § 80 Över-
föring av arkivarietjänst till Västra Mälardalens Kommunalför-
bund. Dnr KS 2017/172 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut nr 
2017/270 2017-06-16 – Beslut om ändring av årlig avgift för 
hälsoskyddstillsyn på Björliden Valskog, Vavle 1:11, 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/256 

• Socialnämnden 2017-06-20, § 103 Delårsbokslut per den 20 
april 2017 för socialförvaltningen. Dnr KS 2017/229 

• Socialnämnden 2017-06-20, § 97 Kvalitet i särskilt boende 
nattetid. Nämnden har antagit rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Dnr KS 2017/288 

 

Protokoll från: 

• Regional Västmanland - strategisk regional beredning 2017-
06-02, § 25-38. Dnr KS 2017/57 

• Kungsörs Fastighets AB:s bolagsstämma 2017-06-13  

• Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2017-06-15, § 2 – Tillförordnad förbundschef 
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• Förbundsdirektionen VMMF 2017-06-15, §§ 69-79 

• Gemensamma överförmyndarnämnden 2017-06-13, §§ 58-78 

• Ordinarie förbundsstämma - Arbogaåns vattenförbund 2017-
06-02, § 1-19 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Tygpåsar med kommunens logga. Dnr KS 2017/274 

• Herrar i dambastun i Lockmora. Dnr KS 2017/293 

• Avstängningen av Kvicksundsbron och den ökade trafiken 
genom Kungsör. Dnr KS 2017/317 

• Igenväxt cykelled i Valskog. Dnr KS 2017/330 

• Rishög kvar efter avverkning. Dnr KS 2017/333 
 

Övriga synpunkter: 

• VD/Teknisk chef Stig Tördahl har svarat på en synpunkt med 
önskan om sänkt hastighet på Karlavägen mot Birkagatan.  
Dnr KS 2017/314  

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

• Förlängning av avtal gällande inkassotjänster.  
Dnr KS 2017/271 

• Förlängning av avtal avseende Grövre arbetskläder – TOOLS 
Sverige AB. Avtalstid:2017-06-01 – 2017-11-30.  
Dnr KS 2017/272 

• Hyresavtal kaffemaskin till biblioteket. Dnr KS 2017/279 

• Förlängning av ramavtal avseende skolskjutsar för särskolan.     
Dnr KS 2017/309 

 

Tf kommunchef Stig Tördahl har tecknat avtal om ändrat 
väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör, 
Kungsörs kommun den 27 juni 2017. Dnr KS 2017/296 
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Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat ett avtal för båtplatser vid 
Tegeludden, del av Kungsör 3:1 med Galtens Fiskevårdsförening. 
Avtalstid: 2017-04-24 – 2018-04-30. Avtalet kan förlängas med ett 
år isänder efter omprövning av KKTAB. Dnr KS 2017/152 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat ett samver-
kansavtal mellan Kungsörs kommun och Polismyndigheten i 
Västmanlands län. Dnr KS 2017/328 

 

Skrifter: 

• Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län 2017 – Länsstyrel-
sen Västmanlands län. Dnr KS 2017/277 

• E-handel och e-fakturering i kommuner, landsting och regioner 
– Resultat av Sveriges Kommuner och Landstings enkätunder-
sökning 2016/2017 (rapporten finns publicerad på www.skl.se) 

• Ny samlingsvolym med Rådet för kommunal redovisning 
Rekommendationer och Informationer. 

• Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och föreskrift om miljökva-
litetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021 – 
Vattenmyndigheten Norra Östersjön. 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 17:29 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och 
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställ-
ning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet samt AkademikerAlliansen 

• 17:30 – Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning 
(TLO- KL) 

• 17:31 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barn-
morskas vägran att medverka i abortvård 

• 17:32 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018 

• 17:33 – Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – 
HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
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• 17:34 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i 
semesterförläggningen för fem barnmorskor 

• 17:35 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i tills-
vidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen 

• 17:37 – Interimsavtal om kopiering i skolorna 

• 17:38 – Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 

• 17:39 – Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryte-
rande arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.  

• 17:40 – Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag 
(2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 
som till någon del är offentligt finansierad genom direkt stöd 
eller betalning från det allmänna. 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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