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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 23 oktober 2017, klockan 16.00-17.30. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (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 Peter Åkesson (MP) 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Barbro Olausson (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Gunnar 
Karlsson (C) och Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd och kanslichefen Eva 

Kristina Andersson 
 
Under § 160 även avdelningschef Krister Behrendt, socialsekreterare Aila Karjalainen och 
familjehemssekreterare Anna Jovanovic. 

 

Utses att justera Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Niklas Magnusson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-10-24, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       160-182 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Stellan Lund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Protokoll 2017-10-23  
 

160 Tema: Läget kring ensamkommande barn – utökad redovisning 

161 Information 

162 Svar på motion – Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster 

163 Svar på motion – Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år 

164 Svar på motion – Genomförandeplan av kommunens framtida omsorgsbehov 

165 Skattesats 2018 

166 Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Kungsörs kommun 

167 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

168 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

169 Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 

170 Delårsrapport per den 31 augusti 2017  – Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum 

171 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Kungsörs Grus AB 

172 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2018 

173 Förvaltningsförändringar stiftelser 

174 Redovisning av obesvarade motioner per den 10 oktober 2017 

175 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017 

176 Yttrande till Stockholms Läns Landsting – Utställning av Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

177 Yttrande till Region Västmanland – Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Västmanlands län 2018-2029 och Regional gång- och cykelstrategi för Västman-
lands län 

178 Kommunstyrelsens mål 2018 
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Kommunstyrelsen 

 
 

179 Godkännande av avtal om ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i 
Kungsör 

180 Verksamhetsbidrag – Västra Mälardalens Polisvolontärer 

181 Meddelanden delegationsbeslut 

182 Meddelanden 
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§ 160 
Tema: Läget kring ensamkommande barn – 
utökad redovisning (Dnr KS 2014/440) 
Under temainformationen informerar socialsekreterare Aila 
Karjalainen, socialsekreterare Nathalie Ljungdahl och enhets-
chefen Krister Behrendt om bl.a.: 
 
a) Aktuell situation 

- Kungsör har tagit hand om 85 ungdomar sedan 2014 
- Idag har vi ansvar för 61 ungdomar: 
 
Placering Antal Asyl PUT 
Familjehemsplacerade, varav 6 kon-
sultentstödda 

22 16 6 

Familjehem, Släktplacerade 8 1 7 
HVB-hemmet Skogsudden 12 5 7 
HVB-hemmet Tallåsgården 5 2 3 
Tallåsgårdens stödboende 11 2 9 
Studerande med försörjningsstöd 2 0 2 
Eget boende och stödinsats via Tallås-
gårdens stödboende 

1 0 1 

SUMMA 61 28 33 
 
- Det förekommer ingen droganvändning eller kriminalitet 

bland de ensamkommande 
- Tre ungdomar studerar på ordinarie gymnasieprogram 
- De flesta läser studieförberedande kurser 
- En ökning av avslag på asylansökningar 
- Fler åldersuppskrivningar 

 
b) Var har ungdomar som lämnat oss tagit vägen? 

- Femton ungdomar som fyllt 18 år och som är kvar i 
asylprocessen har flyttat till Migrationsverkets ansvar 

- Fyra har avvikit 
- En har återvänt till sitt hemland 
- En har flyttat till annan kommun (vuxen med PUT) 
- Två har återförenats med sina mödrar  
- En har gått från försörjningsstöd till jobb 
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c) Framtida bekymmer 

- De som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och fyller 
21 år behöver eget boende 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanställning av uppgifter om mottagande av ensam-
kommande barn 2017-10-13 

 
Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-10-23  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 161 
Information 
Under sammanträdet lämnar ordförande Per Stengbom (S) och 
Madelene Fager (C) en rapport från den strategiska beredningen 
den 1 september 2017. Större frågor som diskuterades var hälsa 
och digital agenda. 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 162 
Svar på motion – Stoppa artiklar som inne-
håller mikroplaster (KS 2016/338) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun  

- snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar 
som innehåller mikroplaster 

- på olika sätt ska medverka till ökad information till allmän-
heten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster 

 
Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är dusch-
gelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika 
rengöringsmedel. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog i december 2016 att mo-
tionens första förslag om inköpsförbud skulle avslås och andra 
förslag om medverkan till ökad information ska bifallas. Förslaget 
var att uppdrag skulle ges till upphandlingsansvariga att inventera 
förekomsten av mikroplaster i de produkter som används i kom-
munens verksamheter och att via kommunens informationskanaler 
informera om mikroplaster, dess påverkan och hur man kan und-
vika dem. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet till förvaltningen 
för  

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

- bedömning av om och hur det är möjligt att fasa ut förekoms-
ten av mikroplaster.  

 
   Kommunstyrelsens förvaltning skriver bl.a. i sin tjänsteskrivelse 

att: 
- man ställer sig positiv till att fasa ut mikroplaster från den 

kommunala verksamheten 
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- en inventering av befintliga mikroplaster i kosmetiska 
produkter är mycket resurskrävande och inte i proportion till 
den effekt det skulle ge 

- ur miljösynpunkt är det bättre att använda de produkter som 
redan köpts in i verksamheterna än att kassera dem på grund av 
att de innehåller mikroplaster 

- inga nya sådana produkter bör köpas in  
 

Förvaltningen förslår att ett förbud mot mikroplaster alltid bör 
finnas med i kommande kommunala upphandlingar om kosmetiska 
produkter.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 257 (Återremiss) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-05 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger följande uppdrag: 

- Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utarbeta en 
plan för utfasning av mikroplaster från kommunens verksam-
heter 

- Upphandlingsenheten på Västra Mälardalens Kommunalför-
bund får i uppdrag att för Kungsörs kommuns räkning alltid 
upphandla mikroplastfria kosmetiska produkter 

 
Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 163 
Svar på motion – Feriepraktik till alla gymna-
sieungdomar under 18 år (KS 2017/105) 
Anna-Karin Tornemo (V) föreslår i en motion att kommunfull-
mäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att garantera alla gymnasieungdomar under 18 år 
feriepraktik. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredning har socialnämnden lämnat ett yttrande. De 
konstaterar att det idag finns för få antal feriearbetsplatser inom 
kommunen och det saknas budget för en utökning enligt motionens 
förslag. Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås och att 
nämnden ska få i uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden 
att antalet feriearbetesplatser ska utökas och att en organisation för 
hantering av detta ska byggas upp. I övrigt noteras bl.a. 

- det krävs minst en fördubbling av antalet platser om motionen 
ska kunna genomföras, vilket motsvarar en ökad kostnad för 
socialnämnden med en halv miljon per år. I den summan är 
inte medräknat en justering av timlönen.  

- enligt uppgift i media ligger Kungsör, med en lön på 65 kronor 
per timme, lägst bland kommunerna i Västmanland 

- det är svårt att ordna fram platser och handledare till alla ung-
domar då den ordinarie personalen har semester 

- en jämnare fördelning av platserna inom kommunens alla för-
valtningar är nödvändig om förslaget ska vara genomförbart 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Anna-Karin Tornemo 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 48 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 112 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen men ger socialnämnden i 

uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden att  
- antalet feriearbetsplatser ska utökas och  
- en organisation för hantering av detta ska bygga upp  
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§ 164 
Svar på motion – Genomförandeplan av 
kommunens framtida omsorgsbehov  
(KS 2017/342) 
Jenny Andersson (KD), Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) 
anser att en översyn av behoven av platser i äldreomsorgen bör 
startas omgående. De föreslår i en motion att  
- en genomförandeplan genomförs av kommunens framtida 

behov av omsorg och  
- kommunen ser över privata alternativ 

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. 
Av det framgår att ett arbete i linje med detta redan startat. Den 18 
september samlades politiker och tjänstemän för en genomgång av 
nuläget samt med en avslutande gemensam diskussion om plane-
ringen för framtiden. Ett omfattande arbete ska göras för att ta 
fram både kort- och långsiktig planering av kommunens framtida 
omsorgsbehov. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson, Madelene Fager och Stellan 
Lund 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 137 
• Socialförvaltningens yttrande 2017-09-20   

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad, då planering på 

både kort- och långsiktig av kommunens framtida omsorgsbehov 
inom äldreomsorgen redan har påbörjats. 
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§ 165 
Skattesats 2018 (KS 2017/411) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 176 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-10-09, § 8 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till oföränd-
rat 22:03 per skattekrona. 
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§ 166 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för 
Kungsörs kommun (KS 2017/401) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2017 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 2 miljoner kronor (3 miljoner kronor sämre än 
budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 6,3 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 

- Barn- och utbildningsnämnden +0,8 

- Den nyöppnade Förskoleavdelningen Smultrongården sak-
nar budget, men behövs fortsatt under hösten. Merkostna-
den beräknas kunna täckas inom egen ram.  

- Grundskolan beräknas gå med underskott på grund av flytt-
kostnader och behov av mer stödinsatser än beräknat.  

- På gymnasiet beräknas ett större överskott på grund av fär-
re elever än budget. Stort avhopp från årskurs ett är ett 
problem som ekonomiskt innebär dubbla kostnader om de 
börjar om i årskurs ett.  

- Särskolan beräknas gå med underskott. Fler elever har skri-
vits in i särskolan än budgeterat och ytterligare en ökning 
sker från hösten. 

- Socialnämnden +2,0 

- Nämnden har ett sparkrav på 2 0250 000 kronor, vilket ser 
ut att nås till årets slut 

- Ett större överskott beräknas på individ- och familjeomsor-
gen som till största del beror på vakanta tjänster och att 
verksamheten inte behövt anlita bemanningsföretag. Även 
en statlig förstärkning till personal inom barn och ungdom 
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har bidragit till överskottet. Kostnaden för försörjningsstöd 
har minskat.  

- HVB-hemmens resultat visar ett underskott trots bespa-
ringskrav. Orsaken är omställningskostnader och kostnad 
för vikarier. Verksamheten har inte lyckats dra ner på 
bemanningen i den takt som var önskvärt.  

- Vård och omsorg visar ett överskott på cirka en miljon 
vilket delvis beror på en förstärkning genom statsbidrag 
och vakanta tjänster. 

- Kommunstyrelsen +1,2 

- De politiska kostnaderna beräknas bli lägre än budget p.g.a. 
färre möten än beräknat.  

- De gemensamma kostnaderna beräknas bli ca 800 tkr lägre 
än budget i huvudsak beroende på tillfällig vakans inom 
sekretariatet, lägre kostnader för fortbildning och 
rehabilitering på personalområdet och sänkt bemanning 
inom ekonomienheten i samband med föräldraledighet 

Prognosen för finansen är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
Skatteintäkterna försämras på grund av att skattekraften minskar. 
Den kommunalekonomiska utjämningen är inte heller positiv. 
Både kostnads- och inkomstutjämningen var kraftigt negativa i 
SKL:s höstprognos. Pensionskostnaderna ökar jämfört med budget 
vilket beror på att skulden ökar p.g.a. nya livslängdsprognoser. 
Kommunen har återsökt momsbidrag för 2014-2016 på totalt tre 
miljoner kronor för hyreskostnader. Återsökningarna var inte 
budgeterade. 
 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning beräknas kunna upp-
fyllas, men det finansiella målet om en procent av skatter och 
bidrag beräknas inte kunna uppfyllas utan beräknas bli 0,4 procent. 

 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis för 
enligt följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  +0,1 
- Kungsörs Fastighets AB  +6,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +1,5 
- Kungsörs Vatten AB +1,5 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,7 
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- Västra Mälardalens Kommunalförbund (varav ren- 
hållningen -2,5)  - 2,2 
 

Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 
 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning uppmärksammas kom-

munstyrelsen på att några justeringar gjorts sedan budget- och 
bokslutsberedningens sammanträde. Prognosen på helår har 
förbättrats från plus 2 till 7 miljoner kronor. Det tillfälligt sänkta 
finansiella målet överträffas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport augusti 2017 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Kungsörs Grus AB 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-10-09, § 7 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-13 
• Förslag till delårsbokslut, reviderat efter budget- och boksluts-

beredningens sammanträde 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2017 med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2017. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-10-23  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 167 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2017/406) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2017  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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§ 168 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/393) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 

augusti 2017  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
lägger den till handlingarna. 
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§ 169 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2016/334) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på ett underskott runt 667 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2017-09-

12, § 95 jämte förslag till delårsrapport  
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna och 

inväntar vidare information om åtgärder. 
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§ 170 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum  
(KS 2017/412) 
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden har behandlat sin delårs-
rapport per den 31 augusti 2017 för Hjälpmedelscentrum. Progno-
sen för helåret visar på ett överskott på 532 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-09-22, § 
29 jämte delårsrapport 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2017  till handlingarna. 
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§ 171 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Kungsörs Grus AB (KS 2017/424) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2017  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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§ 172 
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2018 (KS 2017/394) 
Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
har upprättat ett förslag till taxa för 2018.  
 
Taxan innefattar avgifter för: 
- övrig verksamhet  
- prövning och tillsyn inom miljöbalken  
- kontroll inom livsmedelsområdet och foderlagstiftningen 
- verksamhet enligt tobakslagen 
- verksamhet enligt lag och handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- verksamhet enligt strålskyddslagen 
- verksamhet enligt alkohollagen samt 
- bygglov 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektions i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokoll 2017-09-21, § 99 med tjänsteskrivelse och taxe-
förslag 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa 2018 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari 
2018. 

 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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§ 173 
Förvaltningsförändringar stiftelser  
(KS 2016/240) 
Kommunstyrelsen fick en redovisning av kommunens stiftelser 
den 26 september 2016, § 182. Då lämnades också ett förslag till 
sammanslagning av flera mindre stiftelser och fonder så att elva 
stycken skulle bli tre stycken.  
 
Ekonomifunktionen varit i kontakt med Kammarkollegiet och fått 
information om att det i flera fall kan lösas enklare och billigare av 
Länsstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar 
nya beslut av hur kommunen ska använda fonderade medel.  
 
Genom så kallad permutation kan Länsstyrelsen bevilja att före-
skrifter som förhindrar utdelning av kapitalet upphävs så att fon-
derna så småningom blir förbrukade och kan upplösas om inte 
avkastningen blir större än utdelningarna. Ansökan måste ske för 
varje enskild fond/stiftelse.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag för var 
och en av fonderna. Dessutom föreslås att  
- en avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs 

för att hantera fonderna/stiftelserna 

- fonderna flyttas från ett separat konto i Sparbanken Västra 
Mälardalen till kommunens kontosystem med eget avräknings-
konto per fond/stiftelse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-13 
 
Beslut Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 26 september 

2017, § 182 och föreslår: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner hanteringen av var och en av stif-

telserna så som förvaltningen föreslagit. 
 
 En avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs från 

och med den 1 januari 2018 för att hantera fond/stiftelse. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-10-23  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 Fonderna flyttas från separat konto i Sparbanken Västra Mälarda-
len till kommunens kontosystem med eget avräkningskonto per 
fond/stiftelse. 
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§ 174 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 10 oktober 2017 (KS 2017/414) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 10 oktober 2017. Av den framgår att 
sju motioner är obesvarade; 

- två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige 

- En motion passerar nu kommunallagens årsgräns  

- Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så 
att de kan besvaras inom sex månader. De tre äldsta är 
återremitterade och har passerat sexmånadersgränsen. Även en 
motion ställd i mars har passerat den gränsen.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10 

inklusive bilaga 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 175 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 10 oktober 2017 (KS 2017/415) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017. I nuläget 
finns inga obesvarade medborgarförslag. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 176 
Yttrande till Stockholms Läns Landsting – 
Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  
(KS 2016/121) 
Stockholms läns landsting ställer ut förslaget till Regional utveck-
lingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). 
 
Sista dag att lämna synpunkter är den 3 november 2017. 
 
Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet 
och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett 
gemensamt yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
kommunstyrelsen ska anta yttrandet som sitt eget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Stockholms läns landstings remiss, inkommen 2017-06-27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-09-

29 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar det förslagna yttrandet över utställningen 

av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 
2050) som sitt eget. 

 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 27/2017. 
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§ 177 
Yttrande till Region Västmanland – Länsplan 
för regional transportinfrastruktur i Väst-
manlands län 2018-2029 och Regional gång- 
och cykelstrategi för Västmanlands län 
(KS 2017/404) 
Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig 
över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands 
län 2018-2029 och Regional gång- och cykelstrategi för Västman-
lands län. 
 
Sista dag att lämna synpunkter är den 27 oktober 2017. 
 
För att stärka det mellankommunala arbetet med transportinfra-
struktur och för att uppnå ökad effektivitet har Kungsör och Arbo-
ga tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande. Kommunstyrel-
sens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som 
sitt eget. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning uppmärksammar ordföran-

den om att ett reviderat förslag till yttrande tagits fram. Till detta 
finns ett förslag om komplettering kring Åtgärder för gång- och 
cykelbanor enligt följande: 

 
”Åtgärder för gång- och cykelbanor 

• Det är av hög prioritet att det anläggs säkra och 
tillgängliga gång- och cykelvägar inom Kungsör och 
mellan Kungsör, Arboga och Köpings kommuner. Det ska 
vara lätt att ta cykeln till och från arbetsplatsen, skolan 
eller fritidsaktiviter och viktiga knutpunkterna för 
kollektivtrafiken.  En gång- och cykelväg behöver angöras 
längs väg 250 till Jägaråsen enligt tidigare beslut. 
Möjligheten att cykla mellan Kungsör och Köping måste 
säkerställas genom en gång- och cykelbro från Malmön till 
Jägaråsen i Kungsörs kommun.  Likaså måste möjligheten 
att cykla mellan Kungsör och Arboga också säkerställas.” 

.  
Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) yrkar bifall till det 
reviderade förslaget till yttrande inklusive kompletteringen ovan. 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Region Västmanlands remiss 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-10-

05 
• Reviderat förslag till yttrande 2017-10-20 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar det förslagna reviderade och komplette-

rade yttrandet över Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Västmanlands län 2018-2029 och Regional gång- och cykel-
strategi för Västmanlands län som sitt eget. 

 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 28/2017. 
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§ 178 
Kommunstyrelsens mål 2018 (KS 2017/410) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämn-
der och styrelser besluta om tidsatta och mätbara mål. Målen ska-
pas i dialog mellan politik och förvaltning. 
 
Målen kan kopplas till kommunfullmäktiges mål. Vissa fullmäkti-
gemål är till och med riktade till viss styrelse/nämnd. Utöver de 
mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd 
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får 
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samtliga mål från 2017 
ska kvarstå 2018.. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-05 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen 

2018: 
- Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med 

blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxt-
ambitioner. 100 bostäder till 2020. (Kommunfullmäktiges mål: 
Kommunen ska ha minst 8 500 och 9 000 invånare år 2025) 

-  Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget 
(Kommunfullmäktiges mål: Kommunens resultat ska utgöra 
minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år.) 

- Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
projektet alla delar (Kommunfullmäktiges mål: Centrumut-
vecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara 
under 2018.) 

- Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 
90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKL:s 
medarbetarundersökning (Kommunen som arbetsgivare) 

- Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppet-
hållande i form av meröppet med självservice (Fritid och 
kultur) 
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- Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år i svenskt 
näringslivs ranking Företagsklimat (Näringsliv-bemötande och 
service) 

- Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytande-
index i SCB:s medborgarundersökning 2019 (Medborgarens 
inflytande i Kungsör) 
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§ 179 
Godkännande av avtal om ändrat väghållar-
ansvar för del av väg 560 Kungsgatan i 
Kungsör (KS 2017/296) 
Avtal är tecknat mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om 
ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör. 
Vägavsnittet omfattar väg mellan 250 och korsningen med Malm-
bergavägen/Granlidsvägen, en sträcka på ca 20 km. 
 
Avtalet gäller endast om kommunstyrelsen godkänner avtalet. 

 
Trafikverket avser att förse Kungsgatan med ny beläggning och 
genomföra ombyggnad av gång- och cykelpassager och övergång-
ar innan övertagandet. Efter övertagandet kan kommunen själv 
bestämma och genomföra åtgärder på av vägavsnittet. 
 
Diskussionerna om väghållaransvaret för vägavsnittet av den östra 
delen fram till korsningen E20 fortsätter. 
 
Vid sammanträdet i september återremitterades ärendet för vidare 
utredning och diskussion med Trafikverket då avtalet saknar 
uppgifter om ersättning för drift. Ytterligare förhandlingar har 
genomförts som lett fram till att avtalet ska kompletteras med 
tillägget: 

- Trafikverket åtar sig driftansvaret för vägavsnittet under 2018. 
Detta åtagande värderas till ca 200 000 kronor. 

- Trafikverket kommer att betala ut en ersättning på 100 000 
kronor att användas till åtgärder på vägavsnittet. 

Dessutom kommer trafikverket att investera 1,8 miljoner kronor i 
vägsträckan innan överlämning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2017-09-04 
• Avtal mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om ändrat 

väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 150 (Återremiss) 
• Kompletterande tjänsteskrivelse 2017-10-11 
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KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 
bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal med Trafikverket om överta-

gande av väghållaransvar för del av Kungsgatan enligt tecknat 
avtal med de tillägg som redovisats ovan. 
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§ 180 
Verksamhetsbidrag – Västra Mälardalens 
Polisvolontärer (KS 2017/383) 
Västra Mälardalens Polisvolontärer söker bidrag till sin verksam-
het 2017. 
 
Föreningen är ideell och har, enligt stadgarna till uppgift att bistå 
Polisen vid olika arrangemang, sprida information och andra 
trygghetssatsningar samt vara en länk mellan Polisen och allmän-
heten (medborgarna). 
 
Föreningensmedlemmar deltar i polisens trygghetsskapande aktiv-
iteter i Kungsör.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan med bilagor  

 
Beslut Kommunstyrelsen ger Västra Mälardalens Polisvolontärer ett bi-

drag till 2017 års bidrag om 3 000 kronor. 
 

Bidraget sätts in på föreningens konto. 
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§ 181 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 29 augusti 2017, 
§ 15, beslutat betala ut verksamhets-, drift- och 
administrationsbidrag om sammantaget 15 200 kronor till 
Kungsörs ishockeyklubb och IF Rune för 2017. Dnr KS 2017/15. 

 

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 30 augusti 
2017, § 23 att bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag 
med 3 550 kronor. Dnr KS 2017/66 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 182 
Meddelanden 
Vänsterpartiet har lämnat in sin redovisning av hur partistödet 
använts under verksamhetsåret 2016. Därmed har alla partier 
lämnat sinar redovisningar. Dnr KS 2017/9 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Strukton Rail AB schaktar vid Fredsgatan – järnvägsövergång 
för byte av räls under perioden 2017-09-15 – 2017-09-17.  
Dnr KS 2017/380 

 

Kännedomskopia från Västra Mälardalens Myndighetsförbund - 
anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – 
Strängbetong Rail AB. 

 

Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab 
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2017 är 5 592 698 
kronor. Dnr KS 2017/384 

 

Extra ägarråd i Inera AB 5 december 2017. Dnr KS 2017/250 

 

Kungsörs kommun har, efter ansökan från näringslivsassistent 
Lina Ekdahl, beviljats bidrag med 12 000 kr från Region 
Västmanland för ett läsfrämjandeprojekt – Vem äger språket? 
Projektets målgrupp är barnen i årskurs 4-6 och ska hållas under 
höstlovet. Dnr KS 2017/389 

 

Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat Granhammar Råsta 
jaktklubb tillstånd för kameraövervakning av vildsvinsåtlar.  
Dnr KS 2017/390 

 

Västmanlands tolkservice (VTS) ägarmöte 27oktober 2017. 
 Dnr KS 2017/397 
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Ordföranden i Lokala Brottsförebyggande rådet Mikael Peterson 
och kommunchefen Claes-Urban Boström har den 25 september 
skrivit till Polisområdeschefen och framfört sin oro kring den 
polisiära närvaron i Kungsör. Användningen av droger har ökat 
bland unga. Kommunen vill försäkra sig om att det kommer att 
vara en prioriterad grupp som kommun och Polis jobbar vidare 
med tillsammans. Dnr KS 2017/278 

 

Samtliga kommuner i Västmanland, Länsstyrelsen och Region 
Västmanland har undertecknat -Regional digital agenda – en stra-
tegi för Västmanlands län. Strategin ligger nu till grund för det 
fortsatta arbetet med en handlingsplan som kommer att konkre-
tisera insatser, ansvars- och resursfördelning. Dnr KS 2017/179 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Volvo Techno-
logy AB tillstånd för kameraövervakning på vägar inom Sverige. 
Dnr KS 2017/399 

 

NTF (Nationalföreningen för säkerhetens främjande) genomförde 
en cykelhjälmsmätning under maj 2017 i Västmanland. I Kungsör 
var andelen med hjälm 39 procent och antal observerade cyklister 
var 168 stycken. Dnr KS 2017/408 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna: 

• Största tillåtna vikt, bredd och längd för transport mellan 
Nyköping och Kungsör. Giltighetstid: 2 oktober – 1 november 
2017. Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna vikt, bredd och längd för transport mellan 
Kungsör och Uppsala. Giltighetstid: 2 oktober – 1 november 
2017. Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Östersund och 
Kungsör den 14 september – 13 oktober 2017. Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Kungsör-
Grums och omvänt. Giltighetstid: 2017-10-05 – 2018-04-04. 
Dnr KS 2017/19  
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Länsstyrelsen godkänner förlängning av projekttiden till den 31 
december 2018 för följande lokala naturvårdsprojekt (LONA): 
• Friluftsliv för fler 
• Kartkomplettering av naturvårdsprogram 
• Skogsstrategi för kommunägda skogar 
Dnr KS 2014/394 

 

Underlag för kommunens delårsbokslut per den 31 augusti 2017 
från: 
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-20, § 42 med bilaga 
• Socialnämnden 2017-09-26, § 114 med bilaga 
• Kungsörs KommunTeknik AB 
• Kungsörs Vatten AB 
• Kungsörs Fastighets AB  
• Kungsörs Kommunföretag AB 
Dnr KS 2017/401, KS 2017/405 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Regional Västmanland - strategisk regional beredning  
2017-09-01, §§ 39-50.  

• Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-09-14,  
§§ 1800-1812 

• Minnesanteckning från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet,  
2017-09-14. Dnr KS 2017/391 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-09-21, §§ 97-104 

• Protokoll från Kungsörs Vatten AB 2017-09-20, §§ 24-27 

• Protokoll från Kungsörs Kommunteknik AB 2017-09-20, 
 §§ 23-26 

• Minnesanteckningar från gemensamt möte med kommunsty-
relsernas arbetsutskott i Köping, Arboga och Kungsör 2017-
09-26 

• Protokoll från Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2017-09-22, 
§§ 22-34 
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• Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör 2017-09-12, §§ 92-106 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Rykte om busstationen i Kungsör. Dnr KS 2017/381 

• Grusvägen mellan Rybacksvägen och Ulvesund.  
Dnr KS 2017/396 

• Grönområden i Kungsör. Dnr KS 2017/413 
 

Tekniska chefen Stig Tördahl har tecknat markupplåtelseavtal med 
Mälarenergi Elnät AB gällande kabelförläggning av elnät - 
Kungsör 3:1. Dnr KS 2017/385 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat aktieägar- och 
aktieöverlåtelseavtal med SKL företag rörande Inera AB den 26 
september 2017. Dnr KS 2017/250. 

 

Skrifter: 

• FRO nytt nr 3, oktober 2017 
 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 17:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommu-
nala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017 

• 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 
2017 

• 17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021 

• 17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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