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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 30 januari 2017, klockan 16.00-18.20. 

 

Beslutande Mikael Peterson (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Claes Wolinder (L), Christer 
Henriksson (V) ej § 20, Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Eriksson (C), 
Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Dan Stigenberg (S), Peter Åkesson (MP) och Rigmor Åkesson (S) § 20.  

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S) §§ 1-19, Barbro Olausson (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), 
Gunnar Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD) § 1. 

Övriga  
deltagande  Tekniska chefen Stig Tördahl, socialchef Pámela Strömberg Ambros och enhetschef Krister 

Behrendt § 1a, kvalitetsutvecklare Johanna Raland och utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl § 
1 b, avdelningschef Astrid Qvarnlöf och bibliotekschef Kurt Ek § 3 och kanslichefen Eva 
Kristina Andersson 

 

Utses att justera Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Niklas Magnusson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-01-31, klockan 16.00 
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Sekreterare  
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Protokoll 2017-01-30 
 

1 Information 

2 Svar på motion – Nytt badhus 

3 Biblioteksplan 2016-2018 

4 Ändring av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kungs-
Barkarö 

5 Utökad borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund 

6 Yttrande över förslag till Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022 

7 Handlingsplan Våldsbejakande extremism 

8 Jämställdhetsråd i Västmanlands län 

9 Ändring av detaljplan för Västra Tegeludden 6-8 (ÄDP 203) – samråd 

10 Förslag till brandskyddspolicy för Kungsörs kommun – samråd 

11 Slutredovisning investering – Larm till Södergården 

12 Slutredovisning investering – Inventarier till Södergården 

13 Slutredovisning investering – Ny bil till hemtjänsten 

14 Slutredovisning investering – Möbler och inredning till Misteln 

15 Meddelanden delegationsbeslut 

16 Meddelanden 

17 Förslag till ytterligare ett kommunmål 

18 Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens kommunalförbund till 
VafabMiljö kommunalförbund 

19 Ny fördelning av platserna vid HVB och stödboendet på Tallåsgården 

20 Bidrag ur integrationsmiljonen – Film- och teaterföreningen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 1 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 

 
a) Socialchef Pámela Strömberg Ambros och enhetschef Krister 

Behrendt ger en lägesrapport om ensamkommande flykting-
barn i kommunens boenden.  
 
Kommunen har i nuläget ansvar för 65 ungdomar. Av dessa 
bor 32 på kommunens boenden. Under året fyller 9 ungdomar 
som saknar uppehållstillstånd 18 år. Om de inte får uppehålls-
tillstånd övergå ansvaret till Migrationsverket. 
 
Av de ungdomar som inte finns i kommunens boenden är 
endast åtta ungdomar är kvar i konsultentstödda familjehem. 
Många familjehem har omförhandlats så de nu har avtal direkt 
med kommunen.  
 
Enligt senaste besked kommer Migrationsverkets anläggning i 
Torpa läggas ner vecka 15. Där finns idag 111 personer, varav 
41 i skolålder. Dnr KS 2014/440 
 

b) Kvalitetsutvecklare Johanna Raland och utvecklingsstrateg 
Stefan Lejerdahl går översiktligt igenom resultaten från 
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK är tänkt att 
vara en temperaturmätare av kommunens kvalitet i förhållande 
till andra kommuner. Syftet med KKiK är att  
- kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den 

service som kommunen tillhandahåller 
- kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommun-

invånarna 
- använda måtten som en del i styrningen och verksamhets-

utvecklingen 
Dnr KS 2017/23 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 2 
Svar på motion – Nytt badhus (KS 2016/404) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att kommunen snarast 
utreder kostnad och ett lämpligt läge för att bygga ett nytt badhus – 
ett badhus som är byggd för att alla åldrar och intressen med olika 
behov. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att utredning av nytt badhus kostar 
ca 1,5 miljoner kronor att göra och vad de senast årens byggnation 
av badhus i olika kommuner kostat. 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens utökade presidium har tagit del av förvalt-

ningens sammanställning. I nuläget finns inte förutsättningar för 
att bygga ett nytt badhus och pengar bör inte heller läggas på att 
utreda detta. I grunden är dock beredningen positiv till förslaget 
och önskar att det ekonomiska läget vore ett annat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 185 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-12 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige avslår motionen om nytt badhus. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 3 
Biblioteksplan 2016-2018 (KS 2016/447) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till biblio-
teksplan för åren 2016-2018. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden har båda ställt sig bakom planen. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning deltar avdelningschef 

Astrid Qvarnlöf och bibliotekschef Kurt Ek och föredrar förslaget 
till plan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 
inklusive förslag till plan 

• Socialnämndens yttrande 2016-12-13, § 125 
• Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-12-14, § 69 

inklusive tjänsteskrivelse 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagen Biblioteksplan 2016-2018. 

 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 4 
Ändring av verksamhetsområde för kommu-
nalt vatten och avlopp i Kungs-Barkarö  
(KS 2016/488) 
Arbetet med utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps-
ledningsnätet i Kungs-Barkarö pågår. Kungsörs Vatten AB före-
slår att verksamhetsområdet ska utökas norrut fram till Överby då 
fastigheterna inom detta område också ansluts till VA-nätet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs Vatten AB:s tjänsteskrivelse 2016-12-19 jämte 
kartbilagor 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp i Kungs-Barkaröområdet norrut fram till Över-
by, enligt bolagets förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 5 
Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2017/10) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 68 miljoner kronor. Borgens-
åtagandet föreslås fördelas utifrån andel av befolkningsmängden 
per den 31 december 2015 och vara såsom före egen skuld jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2017 och 2018, främst årliga hårdvaruinvesteringar av 
IT-utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,4 procent, 
vilket är 9 792 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 33 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2017-01-11 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra Mä-
lardalens Kommunalförbund till 9 792 000 kronor. Borgen ingås 
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Landstinget@ltv.se (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 6 
Yttrande över förslag till Miljöprogram för 
Region Västmanland 2018-2022  
(KS 2016/501) 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över ett förslag till 
Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2020. Programmet är 
det femte miljöprogrammet för regionen. Alla mål i programmet 
ska uppnås år 2022. Varje mål har mätetal och/eller indikatorer för 
att mäta måluppfyllelse och miljöprestanda. 
 
En handlingsplan kommer att tas fram till miljöprogrammet under 
2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ytt-
rande över programmet där följande synpunkter tas fram: 

- De fyra målområden som har identifierats känns rimliga. 
Genom att hantera cirkulära flöden och öka dessa så arbetar 
man även med att förebygga uppkomsten av avfall. 

- Genom att ta med finansförvaltningen som ett målområde så 
vidgas synen på verksamheters miljöpåverkan och miljöaspek-
ter vilket är mycket bra. 

- I tabellen under Indikatorer och målvärden verkar det råda lite 
oreda ibland siffrorna rörande CO2-utsläpp från fastigheter.  

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att Madelene 

Ericsson (C) framfört att områdena livsmedel, avfall och kemi-
kalier saknas som områden i det regionala programmet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Landstinget Västmanlands remiss 2016-12-21 
• Kommunstyrelsens förvaltning förslag till yttrande 2017-01-12 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över Miljöprogram 

för Region Västmanland 2018-2022 som sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 3/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
BRÅ-samordnaren, kommunchefen, barn- och utbild-
ningsnämnden (inkl. handlingsplan), socialnämnden 
(inkl. handlingsplan), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7 
Handlingsplan Våldsbejakande extremism 
2017 (KS 2017/4) 
Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och under-
lätta avhopp är centralt för att stävja den utveckling som tagit fart 
de senaste åren med att svenska medborgare och personer med 
hemvist i Sverige deltar i internationella konflikter och ansluter sig 
till terrororganisationer i andra länder. 
 
Samordnarna för respektive brottsförebyggande råd i Köping, 
Arboga och Kungsör har i samarbete med krisberedskapssamord-
narna och representanter från polisen tagit fram ett förslag på 
insatser under 2017 för att öka kunskapen om våldsbejakande 
extremism. Detta förslag har resulterat i ett förslag till handlings-
plan för Kungsörs kommun. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning beskriver ärendet i tjänsteskrivelse 
och föreslår att förslaget till handlingsplan ska antas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-05 
jämte förslag till handlingsplan för arbetet 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till handlingsplan för arbetet 

med våldsbejakande extremism i Kungsörs kommun under 2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Sandra.colliander-nelsson@lansstyrelsen.se, Mikael 
Peterson, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 8 
Jämställdhetsråd i Västmanlands län  
(KS 2016/449) 
Landshövdingen i Västmanlands län efterfrågar bl.a. kommuner-
nas engagemang i det jämställdhetsråd som ska bildas. 
 
Syftet med rådet är att vara en samlande och pådrivande kraft i 
länets arbete före ett hållbar och jämställt samhälle. Arbetet ska 
utföras i linje med de nationella jämställdhetspolitiska målen och 
resultera i en gemensam vision som ska kopplas samman med en 
regional strategi för arbetet. 
 
Rådet ska bidra till att viktiga jämställdhetsfrågor synliggörs och 
prioriteras inom den egna organisation och i samhället. 
 
Avsikten är att rådet ska utvecklas till ett samverkansorgan som 
involverar och engagerar personer på olika nivåer i respektive 
organisation.  
 
Landshövdingen ser gärna att det är den högsta politiska ledningen 
i länets kommuner och landstinget liksom företagsledare och 
chefer som är representerade i rådets högsta nivå. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Landshövdingens skrivelse 2016-11-29 
 
Beslut Kommunstyrelsen deltar i jämställdhetsrådets arbete och utser 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Peterson (S) till 
kommunens representant i rådet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9 
Ändring av detaljplan för Västra Tegeludden 
6-8 (ÄDP 203) – samråd (KS 2017/24) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för ändring av detaljplan för 
Västra Tegeludden 6-8 (ÄDP 203). 
 
Syftet med ändringen är att möjliggöra uppförande av ett större 
friliggande bostadshus med tillhörande carport efter det att de tre 
fastigheterna Västra Tegeludden 6, 7 och 8 slagits samman till en 
fastighet. 
 
Ändringen av detaljplanen handläggs som enkelt planförfarande 
standardförfarande. Det innebär att förslaget skickas på för 
yttrande till länsstyrelsen samt för information och synpunkter till 
kända sakägare.  
 
Samrådshandlingen ska läsas parallellt med plankartan för den 
gällande detaljplanen EDP 185 och består av: 
- tillägg till planbeskrivning 
- förändring av planbestämmelser 
- fastighetsförteckning upprättad 2017-01-03  
- genomförandebeskrivning 
 
Tekniska chefen föreslår att planförslaget skickas på remiss till 
samrådskretsen. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 243 Planuppdrag 
• Tekniska chefens skrivelse 2017-01-11 jämte samrådshandling 

 
Beslut Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till ändrad detaljplan för 

Västra Tegeludden 6-8 (ÄDP 203) på samråd enligt modellen för 
enkelt planförfarande standardförfarande till samrådskretsen. 
  

Ex officio 2017-02-07 
/Eva Kristina Andersson 

Ex officio 2017-02-07 
/Eva Kristina Andersson 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten. 
Inklusive förslag till policy till: Barn- och utbildnings-
nämnden, socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10 
Förslag till brandskyddspolicy för Kungsörs 
kommun – samråd (KS 2017/14) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 
begränsa skador. 

 
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systema-
tiska brandskyddsarbetet tagits fram. 
 
Förvaltningen föreslår att policyn skickas på remiss innan den 
antas. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 

jämte förslag till brandskyddspolicy 
 
Beslut Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till Brandskyddspolicy för 

Kungsörs kommun på remiss till kommunens förvaltningar och 
bolag. 

 
 Sista dag att lämna synpunkter är den 31 mars 2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11 
Slutredovisning investering – Larm till 
Södergården (KS 2015/307) 
Kommunstyrelsen beviljade i september 2015 investeringen ”Larm 
till Södergården”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 82 000 kronor 
- utfall 82 000 kronor 
- kommentar – utgjorde en komplettering av befintligt 

trygghetslarm för att alla boende så fort som möjligt ska få den 
hjälp de behöver och känna sig trygga. Genom larmets tak-
/väggdisplayer missar inte personalen något larm 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 173 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-22 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12 
Slutredovisning investering – Inventarier till 
Södergården (KS 2015/36) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2015 investeringen ”Inven-
tarier till Södergården”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 196 000 kronor, utfall 205 000 kronor 
- kommentar – investeringen gjordes för att kunna hålla en bra 

hygienisk standard och ge de boende en bra miljö. För 
investeringsmedelen köptes 10 karmstolar och två 
spoldesinfektörer  

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 39 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-22 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 13 
Slutredovisning investering – Ny bil till 
hemtjänsten (KS 2016/205) 
Kommunstyrelsen beviljade i september 2016 investeringen ”Ny 
bil till hemtjänsten”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 200 000 kronor, utfall 223 220 kronor 
- kommentar – investeringen gjordes för att säkerställa att 

verksamheten har tre fungerande bilar för att kunna utföra sitt 
arbete med kvalitet  

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 194 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2017-01-10 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 14 
Slutredovisning investering – Möbler och 
inredning till Misteln (KS 2015/35) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2015 investeringen ”Möbler 
och inredning till Misteln”.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 100 000 kronor, utfall 88 298 kronor 
- kommentar – bytet av möbler har gett positiva reaktioner från 

besökare på hur fint det är på Misteln. Pensionärerna och 
personal är stolta och glada. Massagefåtöljen har gjort att 
personalen har mindre besvär med onda ryggar och axlar och 
den används dagligen. 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 38 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2016-02-26 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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§ 15 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 januari 2017, § 1 beslutat 
att Kungsörs kommuns miljöpriser 2016 tilldelas:  
- Helena Gustavsson, lantbrukare och egen företagare, Hovsjö 

gård och 
- Kostverksamheten och kostchefen Filipe Rivera 

 
Priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges samman-
träde den 16 januari 2017. Dnr KS 2016/198 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande har den 16 januari 2017, § 2 beslu-
tat meddela Västra Mälardalens Kommunalförbund att Kungsörs 
kommun inte har något att erinra mot det föreslagna handlings-
programmet för operativa verksamheten. Dnr KS 2016/468 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 16 
Meddelanden 
NTF (Nationalföreningen för säkerhetens främjande) genomförde 
en cykelhjälmsmätning under maj 2016 i Västmanland. I Kungsör 
var andelen med hjälm 26 procent och antal observerade cyklister 
var 254 stycken. Dnr KS 2016/464 

 

Kännedomskopior från länsstyrelsen: 

- utförd ansvarsutredning på fastigheten Kungsör 3:1 (Armatur-
fabriken Svea och Kungsörs Metall AB). Dnr KS 2016/482 

- sammanfattande redogörelse för Köpings- och Hallstahammars 
kommuns gällande översiktsplan. Dnr KS 2016/477, KS 
2016/479 

- beslut om Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2016-2021. Dnr KS 2016/502 

 

Pressmeddelande från Jordbruksverket om plastflaskor och 
metallburkar utan pant. Dnr KS 2016/474 

 

Trafikverket har beviljat undantag från trafikförordningen – Lång 
transport TRV 2016/108004 – Kungsör - Söderhamn 2016-12-19 – 
2017-01-18.. Dnr KS 2016/469 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för 
penninginsamling  

- med insamlingsbössa avseende Radiohjälpens samtliga 
kampanjer på offentliga platser inom Kungsörs kommun. 
2017-01-01 – 2017-12-31. Dnr KS 2016/494 

-  i centrala Kungsör – Kungsör-Björskogs Rödakorskrets 2017-
01-16 – 2017-12-31. Dnr KS 2017/17 

 

Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekono-
misk utjämning för kommuner, år 2017. Dnr KS 2016/498 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län – Revidering av bevarandeplaner 
för Natura 2000-områden i Västmanlands län. Dnr KS 2016/275 

 

Arbetsförmedlingen informerar om Nya villkor för nystartsjobb 
och särskilt nystartsjobb från och med den 1 februari 2017.        
Dnr KS 2017/1 

 

Brev till Kommunstyrelsen från Västra Skillinge Fritidshusföre-
ning Dnr KS 2017/3 

 

Kommunstyrelsens ordförande har den 9 januari 2017 begärt att 
länsstyrelsen ska förordna ytterligare två borgerliga vigselförrät-
tare i Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/5 

 

Länsstyrelsen har utsett kanslichef Eva Kristina Andersson att vara 
vigselförrättare. Förordnandet gäller t.o.m. 2018-12-31.  
Dnr KS 2017/5 

 

Gatu- och markchef Magnus Ribbing har den 10 januari 2017 
beviljat Mälarenergi Elnät AB schakttillstånd för nyförläggning av 
elkablar i Valskog, Vallonvägen och del av Villagatan och en ny 
lågspänningskabel i Östersäby. Dnr KS 2017/7, KS 2017/8 

 

JSM Telefront har gjort servicemätning via telefon och e-post 
inom Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under veckorna 
41-44/2016. Dnr KS 2017/22 

 

Sveriges Kommuner och Landsting - Resultatrapport Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016. Dnr KS 2017/23 
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Protokollsutdrag från: 

• Kommunstyrelsen i Fagersta kommun 2016-12-06 § 328 - 
Tillägg till avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. Dnr 
KS 2016/356 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-11-25       
§ 9 – Komplettering av ärende § 9 i styrelseprotokoll 21 
oktober- Ungdomsmottagningarna. Dnr KS 2016/496 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-12-14        
§ 10 – Landstingets Västmanlands utträde ur VKL.               
Dnr KS 2016/119 

• Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2016-11-29 § 
161 Avtal avseende kollektivtrafik i Västmanlands län.         
Dnr KS 2016/356 

• Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2016-12-19 §149 
Renhållning - Återtagande av ansvar från Västra Mälardalens 
kommunalförbund samt överföring av ansvar till VafabMiljö 
Kommunalförbund. Dnr KS 2016/375 

• Kommunfullmäktige i Arboga 2016-12-15 § 221 Återtagande 
av renhållningsansvar från VMKFB och överföring av 
renhållningsansvar till VafabMiljö Kommunalförbund.        
Dnr KS 2016/375 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-10-21       
Ärende 9, 10,11, 12 – Valberedning. Dnr KS 2016/249 

• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-11-25       
§ 6 – Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget 
Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende 
äldre. Dnr KS 2016/496 

 

   Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2016-12-15,§ 140-156 

• Styrelseprotokoll från Västmanlands kommuner och landsting 
2016-11-25, § 1-11. Dnr KS 2016/496 

• Mötesanteckningar BRÅ 2016-12-15. Dnr KS 2016/497 
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• Protokoll från Länsstyrelsen i Västmanlands län, Samhälls-
skydd och beredskap - uppföljningsbesök 2016-06-23; Lag 
(2006:544) om extraordinära händelser.     Dnr KS 2016/499 

• Styrelseprotokoll från Västmanlands kommuner och landsting 
2016-12-16, § 1-11. 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Frågor angående fiber i Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/487 
 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

• hyresavtal kopiator P200 - Västra Mälardalens Kommunal-
förbund 2016-02-25 - 2020-02-24. Dnr KS 2016/489 

• beslut om antagande av leverantör i upphandling av försäk-
ringar - Söderberg & Partners. Avtalstid: 2017-01-01 - 2019-
12-31. Dnr KS 2016/495 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat följande 
avtal: 

• ett licensavtal - STIM (Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå) den 2 december 2016.              
Avtalstid: 2016-01-01 - 2018-12-31. Dnr KS 2016/465 

• Samarbetsavtal - Fantasy World AB, blivande Minature 
Kingdom. 2017-01-01 - 2019-12-31. Dnr KS 2016/492 

• Förlängning av avtal – Pensionsadministration - KPA 
pensionsservice AB med bifirma Pensionsvalet PV till och 
med 2019-05-31.Dnr KS 2017/6 

 

Miljöstrategen Therés Andersson har tecknat ett avtal med 
Svenska kunskapsförlaget 2016-12-21 - Natur- och miljöboken för 
läsåren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020. Dnr KS 2016/500 

 

Kommunalråd Pelle Strengbom har undertecknat en överenskom-
melse U-Sam - Samverkan på regional nivå före, under och efter 
en samhällsstörning. Dnr KS 2016/384. 
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Kommunchefen Claes-Urban Boström har för undertecknat med-
borgarlöften för Kungsörs kommun 2017 - överenskommelse mel-
lan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2016/478 

 

Skrifter: 

• Aktuellt från VKL nr 6/2016– Nyhetsbrev från Västmanlands 
Kommuner och Landsting 

• Tillsammans i Mälardalen nr 4/2016 – Trafik i Mälardalens 
tidning 

• Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd 
framtid. Regeringens skrivelse 2016/17:10 

• Informationssäkerheten i Sveriges kommuner – Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsre-
gistret  

• 16:56  Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunal-
arbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund 

• 16:62  Vårdprisindex (VPI) 

• 16:63  Omsorgsprisindex (OPI) 

• 16:64  Redovisningsfrågor 2016 och 2017  

• 16:65  Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 

• 16:66  Skydd för visselblåsare 

• 16:67  Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning 

• 16:68  Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya 
bestämmelser från den 1 januari 2017 

• 16:69  Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med OFR  förbundsområde 
Hälso- och sjukvård 
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• 16:70  Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med 
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 

• 16:71  Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för 
avfallshantering  

• 16:72  Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift 
samt prognos för åren 2016 och 2017 

• 16:73  Kompletterande kommentar angående extratjänster och 
kompetenslyft  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 17 
Förslag till ytterligare ett kommunmål  
(KS 2016/180) 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april att göra 
förändringar i kommunens modell för mål- och resultatstyrning. 
Mål för 2017 ska formuleras enligt den nya modellen. Kommun-
fullmäktiges mål ska, enligt nya styrmodellen vara 3-5 stycken och 
gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och 
realistiska. 
 
Vid kommunfullmäktige i juni 2017 beslutades om fyra mål, varav 
ett senare justerats. Möjlighet till ytterligare ett mål finns. 
 
Socialnämnden föreslår ett femte mål: 
• ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent” 

 
   Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det övergripande mål 

som socialnämnden tagit fram ska antas. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 
• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 21 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige besluta tillföra ett femte kommunmål mål för 
2017 och resterande mandatperiod: 

 
• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta 

för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procent årligen från 11 procent till 7 procent. 
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§ 18 
Överlämning av verksamhet från Västra Mä-
lardalens kommunalförbund till VafabMiljö 
kommunalförbund (KS 2016/375) 
Med tillämpning av 3 § förbundsordning har kommunen tidigare 
beslutat och kommit överens med VafabMiljö om att kommunen 
genom bland annat Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) ansvara för och utföra följande uppgifter: 

 
1.     Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
(VMKF) 

2.     Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 
avfallsplan (VMKF) 

3.     Omhändertagandet av slam från avloppsreningsverk 
(kommunen)  

4. Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags 
egna verksamhetsavfall (kommunen) 

 
Den 12 december 2016 beslutade kommunen, mot bakgrund av 
den utredning om det framtida renhållningsansvaret som VMKF 
genomfört, att överenskommelsen med VafabMiljö när det gäller 
punkt 1 – 2 förväntas upphöra att gälla och att överlämningen av 
de verksamheterna från VMKF till VafabMiljö förväntas ske 
senast 2017-12-31.  
 
VMKF och VafabMiljö har fått i uppdrag att ta fram beslutsunder-
lag för åtgärder och tidplan för verksamhetsöverlämningen innan 
slutgiltigt beslut fattas, avser punkt 1-2 ovan. Utöver det beslutet 
behöver kommunen vid ett annat tillfälle dock senast 2017-12-31 
ta beslut om undantaget när det gäller verksamheterna under punkt 
3 – 4. 
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse framgår åtgär-
der och tidplan för verksamhetsöverlämning för renhållningen 
inom områdena juridik och myndighetsfrågor, personalfrågor, 
ekonomifrågor, IT-frågor, insamlingsfrågor samt kundservice och 
kommunikation. 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 211 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-26 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens överenskommelse 
med VafabMiljö kommunalförbund om undantag från Förbunds-
ordningens § 3 upphör att gälla från och med den 1 november 
2017 samt godkänna de föreslagna åtgärderna och tidplanen för 
verksamhetsöverlämning från Västra Mälardalens kommunalför-
bund till Vafab Miljö kommunalförbund när det gäller följande 
verksamheter:  
 
• Kundservice, fakturering, information och administration av 

kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 
• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och 

avfallsplan 
 

Vidare beslutar kommunfullmäktige förbundsordningen för Västra 
Mälardalens kommunalförbund ska uppdateras med anledning av 
verksamhetsöverlämningen till VafabMiljö kommunalförbund. 
 
Beslutet ovan fattas mot bakgrund av den utredning om det fram-
tida renhållningsansvaret som Västra Mälardalens kommunalför-
bund genomfört och tidigare beslut i ärendet och gäller under 
förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut. 
 
 
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr X/2017. 
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§ 19 
Ny fördelning av platserna vid HVB och stöd-
boendet på Tallåsgården (KS 2017/31) 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspek-
tion/tillsyn vid kommunens boende för ensamkommande barn och 
ungdomar på Tallåsgården. I tillsynsbeslutet ställer IVO krav på 
kommunen att åtgärda följande brister: 

- de ungdomar som placeras i stödboende ska ha egna rum 

- lokalerna inom HVB ska vara utformade med hänsyn tagen till 
den personliga integriteten, t.ex. så att inskrivna ungdomar 
tillförsäkras möjlighet till avskildhet. 

 
Nämnden ska skriftligt redovisa hur nämnden avser att åtgärda 
bristerna. Nämndens svar till IVO bygger på att kommunstyrelsen 
godkänner ett förslag till omfördelning av platserna vid kommunen 
HVB-hem och stödboende. 
 
Socialnämnden en ny fördelning av boendeplatserna på Tallås-
gården enligt följande: 

- stödboendet (våning 3) minskar antalet platser från åtta till sex 
och avser ungdomar från 18 år 

- våning två, som idag är HVB-hem för åtta ungdomar, blir 
stödboende för fem ungdomar i åldern 17-18 år. 

 
Förslaget innebär att: 

- några ungdomar kommer att behöva omplaceras inom kommu-
nens boenden för ensamkommande ungdomar 

- antalet platser sammantaget för HVB Skogsudden och HVB- 
och stödboende Tallåsgården minskar med fem platser. Minsk-
ningen kommer att få konsekvenser för den årliga ersättningen 
som kommunen erhåller från Migrationsverket. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-01-24, § 7 jämte socialförvalt-
ningens tjänsteskrivelse 2017-01-10 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till omfördelning av platser-

na vid kommunen HVB-hem och stödboende. 
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§ 20 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Film- och 
teaterföreningen (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Film- och teaterföreningen har lämnat in en ansökan om 39 000 
kronor ur medlen för integration. Integrationsbidrag skulle egent-
ligen beviljas av kommunstyrelsen under 2016 (även om projekten 
kan pågå 2017) men denna ansökan har inte kunnat handläggas 
ordentligt förrän nu. Summan är ganska exakt det som återstår av 
potten för integrationsprojekt på en miljon kronor. 
 
De sökta medlen ska användas till ett filmprojekt i samarbete mel-
lan film- och teaterföreningen och SFI:n. Det kommer att bjudas 
på gratis film med olika inriktningar och själva valet av filmer, 
bokningar, annonsering med mera blir ett projekt i samarbete mel-
lan föreningen och SFI-studerande. Filmföreställningarna blir öpp-
na för alla och kommer att erbjudas en gång i månaden vår och 
höst. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan ska beviljas. 
 

KS överläggning Christer Henriksson (V) anmäler jäv och lämnar rummet. Ordfö-
randen kallar in Rigmor Åkesson (S) att tjänstgöra vid styrelsens 
behandling av ärendet. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Film- och teaterföreningen 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-24 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Film- och teaterföreningen ansökan om 

39 000 kronor till ett filmprojekt. 
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 Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de 
avsatta medlen. Föreställningarna kommer att bidra positivt till ett 
mångkulturellt kulturutbud och projektet till integrationen i 
Kungsör. 
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