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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143 
Studiebesök på Kungsörs Grus AB 
Innan beslutssammanträdet gör vi ett besök på Kungsörs Grus AB 
och får en information om verksamheten idag samt en kort resumé 
av bolagets historia. 
 
En kort promenad till kanten på ena sidan av täkten ger oss utsikt 
över området och en god blick över allt från sprängning, kross vid 
tre stationer till högar med färdiga produkter. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 144 
Information 
Under sammanträdet lämnar ekonomichef Bo Granudd en 
preliminär ekonomisk prognos för helåret från det kommande 
delårsbokslutet per den 31 augusti 2017. Prognosen har gjorts av 
ekonomichefen utan avstämning med förvaltningscheferna, enligt 
följande:  
- Kommunstyrelsen  + 1,0 miljoner kronor 
- Barn- och utbildningsnämnden +0,8 miljoner kronor 
- Socialnämnden  + 2,0 miljoner kronor 
- Finansering  - 2,0 miljoner kronor 
- TOTALT   + 1,8 miljoner kronor 
 
Delårsbokslutet i sin helhet behandlas vid nästa sammanträde. 
Dnr KS 2017/135 
 
 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 145 
Tema: Detaljplaneprocessen (KS 2017/351) 
Miljöstrateg Théres Andersson och utredningsstrateg Stefan 
Lejerdahl går igenom  

- vad en översiktsplan och detaljplan är och hur de juridiskt är 
bindande 

- kommunens organisation kring planfrågorna; kommunen har 
ingen samhällsbyggnadsförvaltning/-nämnd utan arbetar med 
en plangrupp och politisk beredning i plankommittén 

- detaljplaneförfarandet enligt plan- och bygglagen med 
standardförfarande, begränsat förfarande, utökat förfarande och 
samordnat förfarande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 146 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2018 (KS 2017/375) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2018. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den 
fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2018 till: 
 15 januari,  
 12 februari,  
 12 mars,  
 9 april,  
 14 maj,  
 11 juni,  
 17 september,  
 8 oktober, 
 15 oktober (konstituerande möte, nya kommunfullmäktige)  
 12 november och  
 10 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 147 
Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i 
Kungsörs kommun (KS 2017/376) 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att bifalla en motion 
med förslag att införa ett kultur- och idrottsstipendium för att lyfta 
fram och uppmuntra personer för deras insatser inom kultur och 
idrott. Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att ta fram 
kriterier, se på stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska 
delas ut.  
 
Ett förslag till Riktlinjer för kultur och idrottsstipendium har nu 
tagits fram.  Förslaget bygger på att Kungsörs kommun inrättar 

- ett kulturstipendium och ett idrottsstipendium på vardera 
5 000 kronor för nu verksamma personer 

- ett hedersstipendium på 5 000 kronor som kan delas ut till 
person eller förening som uppmärksammas för förtjänstfulla 
insatser över längre tid 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-12 
med förslag till Riktlinjer 

 
Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagna Riktlinjer för kultur- och 

idrottsstipendier i Kungsörs kommun.  
 
 
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 148 
Detaljplaneprocessen för Kungsör  
(KS 2017/351) 
En ny plan- och bygglag trädde i kraft under 2017. Den innebär 
vissa förändringar. Lagen beskriver olika förfaranden: 
 
• standardutförande – gäller för de flesta detaljplaner. Förfaran-

det kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska 
planförslaget vara förenligt med översiktsplanen och inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

 
• begränsat förfarande – är möjligt att tillämpa under förutsätt-

ning att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt 
att samrådskretsen är liten och tydligt avgränsad. Förfarandet 
innehåller endast ett kommunikationssteg. 

 
• utökat förfarande – gäller detaljplaner som är av betydande 

intresse för allmänheten och/eller antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

 
• samordnat förfarande – gäller exempelvis vid infrastruktur-

projekt och när prövning även ska ske enligt annan lagstift-
ning, oftast miljöbalken. Inom projektet sker samverkan med 
andra parter som exempelvis Trafikverket. 

 
En detaljplan startar alltid med ett standardutförande men kan 
sedan under processen övergå till ett begränsat förfarande som då 
innebär en betydligt kortare handläggningstid än vid standard-
utförande eller till ett utökat förfarande som då innebär ytterligare 
tid än vid standardförfarande. 
 
Vid ett utökat förfarande ska beslut fattas av kommunfullmäktige. 
Upp till standardutförande kan beslut delegeras.  
 
En beskrivning av detaljplaneprocessen har tagits fram och kom-
mer att delas ut till den eller de som ansöker om en förändrad 
detaljplan så att de kan se hur en detaljplaneprocess går till och hur 
lång tid det tar.  
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Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 6 jämte kommun-

chefens skrivelse 2017-08-28 och beskrivning av detalj-
planeprocessen 

 
KS beredning Under beredningen noteras att beslutanderätten för standard-

utförande lämpligen delegeras till kommunstyrelsen med möjlighet 
till vidaredelegering. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar detaljplaneprocessen i Kungsör och 
delegerar beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med 
rätt att vidaredelegera. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 149 
Revidering av Förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/377) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund an-
togs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i sam-
band med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revide-
ringen gjordes i kommunfullmäktige den 10 februari 2014, § 15. 
 
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och 
avser förändring i § 4 där förbundets uppgifter utökas med lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11 
med förslag till reviderad förbundsordning 

 
Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget.  
 
 Beslutet fattas under förutsättning att förslaget godkänns även av 

Arboga kommun. 
 

  
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Kommunchefen, tekniska chefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 150 
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. 

 
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 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om övertagande av väghållar-
ansvar för del av Kungsgatan enligt tecknat avtal. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att förslaget till 

avtal saknar ersättning för drift, vilket gör att Mikael Peterson (S), 
Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar återremiss för 
vidare utredning och diskussion med Trafikverket. 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens 

förvaltning för vidare utredning och diskussion med Trafikverket 
om ersättning för drift av del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
Kommunföretag AB, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, delegater, 
ersättare och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 151 
Revidering av kommunstyrelsens delega-
tionsordning (KS 2017/378) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens 
delegationsordningen delas upp i två delar;  
- en kommungemensam del och  
- en nämndspecifik del.  

 
Tanken är att den kommungemensamma delen ska vara lika i 
kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, 
socialnämndens och bolagens i koncernen delegationsordningar. 
 
Något större arbete har inte lagts ner på det som blir kvar i den 
nämndspecifika delen men förvaltningen kan återkomma med 
förslag till eventuella revideringar/kompletteringar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-14 
jämte förslag till reviderad delegationsordning 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar den förslagna reviderade Delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 

 
 Nämnderna och bolagen i koncernen uppmanas att omstrukturera 

sina delegationsordningar på motsvarande sätt och att den kom-
mungemensamma delen ska antas i den nu föreslagna lydelsen. 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en genom-

gång av den förvaltningsspecifika delen och återkomma med 
förslag till eventuella revideringar/kompletteringar. 

 
 
 Reviderad delegationsordning redovisas som KS-handling nr 

26/2017. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 152 
Startbesked för ombyggnation av centrum i 
Kungsör, etapp 1 (KS 2017/370) 
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade 
fullmäktige om två förskönande insatser inom ramen för centrum-
utveckling etapp 1 om maximalt 10 miljoner kronor: 

• Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Coop-
torget 

• Ombyggnad av torget i Valskog    
 
Startbesked har lämnats för ombyggnad av torget i Valskog 
(820 000 kronor). Nu finns ett förslag för ombyggnad av Drott-
ninggatans nedre del inklusive Cooptorget.  
 
En enig Centrumutvecklingskommitté föreslår Kommunstyrelsen 
besluta ge Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att upphandla 
och bygga om centrum etapp 1 enligt bifogad skiss och till en 
kostnad av maximalt den budget kommunfullmäktige beslutat. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-08-30 

med bilagor 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 
upphandla och bygga om Drottninggatans nedre del inklusive 
Cooptorget enligt upprättade skisser och till en kostnad som ryms 
inom den investeringsram som beslutats. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs ett tilläggsyrkan-

de från Niklas Magnusson (M) i form av ett uppdrag till kommun-
styrelsens förvaltning att genomföra en parkeringsutredning. 

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommun-

styrelsen beslutar enligt förslaget inklusive Niklas Magnussons 
tillläggsyrkande och finner att så är fallet. 
 

Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 
upphandla och bygga om Drottninggatans nedre del inklusive 
Cooptorget enligt upprättade skisser och till en kostnad som ryms 
inom den investeringsram som beslutats. 
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Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en 

parkeringsutredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Robert Dubreborg, tekniska chefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 153 
Planbesked och planuppdrag – Kungsör 3:1 
och 3:22 (Roberts auktioner) (KS 2017/348) 
Robert Dubreborg, ägare till Roberts Auktioner vid Parklogen i 
Kungsör, ansöker om ändring av detaljplanen för området där hans 
verksamhet bedrivs. Syftet med ändring av detaljplanen är att 
kunna köpa till mark och bygga ut sin verksamhetslokal/lager. 
 
Kungsörs kommun äger marken.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 4 jämte tekniska 
chefens skrivelse 2017-08-28 

 
Beslut Kommunstyrelsen ger Robert Dubreborg. ägare till Roberts  
 Auktioner, ett positivt planbesked i enlighet med ansökan. 
 
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området del 
av Kungsör 3:1 och 3:22 f d Folkets Park. 

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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§ 154 
Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 
f.d. Folkets Park (DP 204) – samråd  
(KS 2017/382) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för ny detaljplan för del av 
Kungsör 3:1 och 3:22 f.d. Folkets Park (DP 204). 
 
Syftet med ändring av en äldre detaljplan (DP 188) är att utöka 
området för handels- och kontorsverksamhet genom att tillföra 
mark från naturområdet till området för verksamhet. 
 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för 
standardförfarande. 
 
Planförslaget är klart att skicka ut på samråd.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Samrådshandling upprättad 2017-08-30 
• Fastighetsförteckning 2017-08-25 
• Plankarta med planbestämmelser 2017-08-30 

 
Beslut Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till ny detaljplan för del av 

Kungsör 3:1 och 3:22 f.d. Folkets Park (DP 204) på samråd enligt 
modellen för standardutförande, till samrådskretsen.  
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Kungsörs Fastighets AB, tekniska chefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 155 
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 9 
(KS 2017/349) 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) har ansökt om ändring av detalj-
plan för Kaplanen 9 i Kungsör.  Ändringen av detaljplanen innebär 
att fastigheter i detaljplaneområdet kan byggas om till bostäder. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB äger mark och fastigheter inom 
området. KFAB avser köpa fastigheterna för att genomföra om-
byggnation till bostäder.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 5 jämte tekniska 

chefens skrivelse 2017-08-28 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt plan- 

besked. 
 
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 9. 
 
 Ny detaljplan bekostas av sökande.                    
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§ 156 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner 2017 i nämnderna  
(KS 2017/69) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Vid kommunstyrelsens möte i maj rapporterades barn- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens planer.  
 
Kvar att rapportera är internkontrollplaner för bolagen i kommun-
koncernen 2017. Dessa har begärts in och rapporteras nu till 
kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs 
Kommunföretag AB 

• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs 
KommunTeknik AB 

• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs Vatten 
AB 

• Internkontrollplan 2017 riskanalys – Kungsörs Fastighets AB 
 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att bolagen i kommunkoncernen 

antagit internkontrollplaner för 2017.  
 
 Kommunstyrelsen önskar, som ytterligare ett steg i sin uppsikts-

plikt, en rapport efter årets utifrån fastställda planer. 
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§ 157 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och budget- och bokslutsberedningen 2018 
(KS 2017/375) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunstyrelsen och budget- och 
bokslutsberedningen 2018. Förslaget innebär att styrelsen som 
grund sammanträder fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdes-

dagar för till: 
 
29 januari,  
26 februari,  
26 mars,  
23 april,  
28 maj,  
18 juni,  
3 september,  
24 september,  
22 oktober,  
26 november och  
17 december 
 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget 
annat beslutas. 
 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings sammanträden 
2018 fastställs till: 
- Bokslutsberedning – 5 mars (kl. 13.00-16.30), och 

8 oktober (kl. 08.30-12.00) 
- Budgetberedning – 23 april (kl. 08.30-12.00), 7 maj (kl 8.30-

15.00), 21 maj (kl. 13.00-16.30) och 12 november (kl. 08.30-
12.00) 

Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdes-
tider efter kommunstyrelsens tider. 
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§ 158 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunchef Claes-Urban Boström har den 22 augusti 2017, § 21, 
besluta förordna barn- och utbildningschef Fredrik Bergh att  ut-
över egen tjänst vara kommunchef under kommunchefens ledighet 
den 1 – 7 september 2017. Dnr KS 2017/143. 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har den 24 augusti 2017, § 22 
gett ledningsgruppen för krisstöd/POSOM mandat att kalla in stöd-
personer som krävs utan ett föregående godkännande av respektive 
stödpersons chef och bedöma behov av personal vid olycka, 
katastrof eller liknande. Dnr KS 2017/347 

 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 159 
Meddelanden 
Polismyndigheten har den 18 augusti 2017 utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för offentlig tillställning under Thor Modeén-
dagarna med ankrace i anslutning till gästhamnen, aktiviteter och 
föreningar som visar upp sig i Pinnparken, Kungsör den 26 augusti 
2017. Dnr KS 2017/307 

 

Frivilliga Resursgruppen (FRG) 2016 - verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning. Dnr KS 2017/345 

 

Profitel har gjort servicemätning via telefon och e-post inom 
Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under perioden  
2 – 31 maj 2017. Dnr KS 2017/356 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör och Karlskoga. 
Giltighetstid: 31 augusti – 30 september 2017. Dnr KS 2017/19 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till   

• Centerpartiets kommunkrets Kungsör för torgmöten utanför 
COOP den 19/8, 9/9 och 16/9 2017. Dnr KS 2017/226 

• KAK Byggen AB för byggställning på Drottninggatan 19-21 
under perioden 2017-09-11 – 2017-11-18. Dnr KS 2017/352 

• Sverigedemokraterna för politisk information till allmänheten 
utan högtalare, samt uppställning av ett mindre tält (3x3m) på 
Drottninggatan 15 den 22/9, 23/9, 27/10 och 28/10 2017.  
KS 2017/341 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB för Giert 5, i anslutning till cykelbanan 
under perioden 2017-08-23 – 2017-09-23 för att ställa ladd-
stolpar till elbilar samt ett markmätarskåp i anslutning till 
laddarna. Dnr KS 2017/338 
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• Roland Gustavsson Grävmaskiner AB schaktar för stamfiber 
på Ågatan, Lundagatan, Kungsringen, Rybacksvägen och 
Torsgatan i Kungsör under perioden 2017-08-16 – 2017-10-31. 
Dnr KS 2017/339. 

• Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkablar på Skillinge-
gatan under perioden 2017-08-30 – 2017-09-08.  
Dnr KS 2017/357 

• Mälarenergi Elnät AB för Spolen 4, schakt från nätstation upp 
till Giert 5 under perioden 2017-08-30 – 2017-09-29.           
Dnr KS 2017/358 

• Roland Gustavsson Grävmaskiner AB schaktar för stamfiber 
på Ågatan, Lundagatan, Kungsringen, Rybacksvägen, Tors-
gatan och Kvarngatan i Kungsör under perioden 2017-08-16 – 
2017-10-31. Dnr KS 2017/372 

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

- Lunds universitet, avdelningen för teknisk vattenresurslära – 
beviljat av Länsstyrelsen i Skåne den 29 augusti 2017.  
Dnr KS 2017/354 

 

Protokollsutdrag från: 

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 37 Namn för 
rektorområdena för åk 4-6 respektive 7-9 i Kungsör 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2017-08-24, § 3 – Tillförordnad förbundschef 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-08-24, §§ 80-81, 83-96 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2016-11-
28, §§ 8-10 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-01-
25, §§ 1-2 
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• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-02-
03, §§ 3-4 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-02-
15, § 5 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-04-
24, § 6 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-05-
11, § 7 

• Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-06-
19, §§ 8-9 

• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-12-19, §§ 
3-7 
  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Sjögull, finns det någon hjälp? Dnr KS 2017/355 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande: 

• Förlängning av avtal avseende Leksaker och barnvagnar med 
ABA Skol Aktieolag och Lekolar AB under perioden 2018-02-
14 – 2019-02-14. Dnr KS 2017/344 

• Ramavtal Maskindiskmedel under perioden 2017-07-20 – 2 år 
med option i beställarens val om förlängning upp till 24 måna-
der. Avtalspart: Diversey Sverige AB. Dnr KS 2017/340. 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat annonsavtal 
med MittMedia AB om annonsering i Bärgslagsbladet/ Arboga 
tidning och bblat.se under perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.  
Dnr KS 2017/353 

 

Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat nyttjanderättsavtal - Del av 
Kungsör Skillinge 2:37 (servitut Svarvaren 2) med Jan Franssons 
Mekaniska verkstad AB under perioden 2017-08-28 - 2022-08-27. 
Avtalet förlängs med ett år om inte nyttjanderätten sägs upp. 
Dnr KS 2017/371 
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Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 17:43 – Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområ-

det 
• 17:45 – Frågor med anledning av principöverenskommelsen 

om en försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 
mom. 9 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 


	000 första-sida
	000 innehåll
	Protokoll 2017-09-25

	143 Studiebesök på Kungsörs Grus AB
	§ 143
	Studiebesök på Kungsörs Grus AB

	144 Information
	§ 144
	Information

	145 Tema - Detaljplaneprocessen
	§ 145
	Tema: Detaljplaneprocessen (KS 2017/351)

	146 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
	§ 146
	Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 (KS 2017/375)

	147 Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i Kungsörs kommun
	§ 147
	Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i Kungsörs kommun (KS 2017/376)

	148 Detaljplaneprocessen i Kungsör
	§ 148

	149 Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
	§ 149
	Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund  (KS 2017/377)

	150 Godkännande av avtal om ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör
	§ 150
	Godkännande av avtal om ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör (KS 2017/296)

	151 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
	§ 151
	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2017/378)

	152 Startbesked för ombyggnad av Drottninggatan i Kungsör
	§ 152
	Startbesked för ombyggnation av centrum i Kungsör, etapp 1 (KS 2017/370)

	153 Planbesked med planuppdrag - Kungsör 3 1 och 3 22, Roberts Auktioner
	§ 153
	Planbesked och planuppdrag – Kungsör 3:1 och 3:22 (Roberts auktioner) (KS 2017/348)

	154 Ny detaljplan för del av Kungsör 3 1 och 3 22 f.d. Folkets Park - samråd
	§ 154
	Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 f.d. Folkets Park (DP 204) – samråd  (KS 2017/382)

	155 Planbesked med planuppdrag - Kaplanen 9
	§ 155
	Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 9 (KS 2017/349)

	156 Uppsiktsplikt - internkontrollplaner för de kommunala bolagen
	§ 156
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollplaner 2017 i nämnderna  (KS 2017/69)

	157 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017
	§ 157
	Sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och bokslutsberedningen 2018 (KS 2017/375)

	158 meddelande delegationsbeslut
	§ 158
	Meddelanden delegationsbeslut

	159 meddelanden
	§ 159
	Meddelanden


