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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 oktober 2016, klockan 16.00-17.30. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Christer 
Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Eriksson (C), Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD) §§ 196-211. 

Tjänstgörande  
ersättare Claes Wolinder (L) och Rigmor Åkesson (S) §§ 212-215 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S) §§ 196-211, Peter Åkesson (MP), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund 
(M), Gunnar Karlsson (C) och Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström och kanslichefen Eva Kristina Andersson. 

 
Under § 196 a även socialchef Pámela Strömberg Ambros, enhetschef Krister Behrendt och 
tillförordnade avdelningschef Peter Jansson. 
 
Under § 196 d även controller Irene Berglund. 

 

Utses att justera Marie Norin Junttila 
Ersättare för 
justerare Mikael Peterson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-10-25, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       196-215 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Marie Norin Junttila 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2016-10-24, §§ 196-215 
Datum då anslag  
sätts upp 2016-10-26  Datum då anslag  

tas ned 2016-11-17 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2016-10-24 
 

196 Information 

197 Svar på medborgarförslag – Skicka SMS vid vattenproblem 

198 Skattesats 2017 

199 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för Kungsörs kommun 

200 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

201 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

202 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Kungsörs Grus AB 

203 Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 

204 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017 

205 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för 
styrelse och nämnder med anledning av digitala kallelser 

206 Renhållningsansvaret 

207 Redovisning av obesvarade motioner per den 11 oktober 2016 

208 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 oktober 2016 

209 Kommunstyrelsens mål 2017 

210 Tolkning av avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län 

211 Investering – gymnastikredskap i Kungsörs sporthall 

212 Rapport internkontroll – Datorer och Ipads 

213 Val av två ledamöter till den strategiska regionala beredningen 

214 Meddelanden delegationsbeslut 

215 Meddelanden 
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§ 196 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 
 
a) Enhetschef Krister Behrendt och t.f. avdelningschef Peter 

Jansson ger en lägesrapport om ensamkommande 
flyktingbarn: 

- beläggningen på kommunens boenden: 

Boende Antal 
platser 

Belägg-
ning 

HVB Skogsudden 12 12 
HVB Tallåsgården, plan 1 8 8 
Stödboende Tallåsgården, plan 2 8 0 
Stödboende Tallåsgården, plan 2 8-10 7 

- organisationen är fullt bemannad 

- i nuläget har kommunen ansvar för 67 ensamkommande 
barn, varav 34 finns i andra kommuner 

- arbete med att plocka hem ungdomar till Kungsör pågår, 
men det finns ett massivt motstånd från ungdomarna, deras 
gode män och familjehem. Ärenden där kommunen be-
slutat flytta hem ungdomar överklagas. 

- De ungdomar som finns i släktplaceringar kommer inte att 
flyttas. 

Dnr KS 2014/440 
 

b) Socialchef Pámela Strömberg-Ambros och tf chef för individ- 
och familjeomsorgen redogör för det ekonomiska läget i 
socialnämnden. Förvaltningen arbetar för att det inte ska vara 
några konsulter kvar på individ- och familjeomsorgen efter 
januari månad. Ny träff med rekryteringsföretaget kring 
rekryteringen av chef för individ- och familjeomsorgen sker 
under morgondagen.  
 
Sedan sist har antalet placeringar minskat med en på vuxen-
sidan. Beslut har fattats om två nya korta placeringar.  
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c) Kommunchefen Claes-Urban Boström redovisar läget vad 
gäller bredbandsutbyggnaden. Avtalsdiskussionen pågår med 
IP Only. När detta är klart kommer information att gå ut till 
berörda och IP Only påbörjar arbetet med att teckna avtal med 
markägare. Målet är fiberdragning 2017 för att nå 50 procent i 
hela kommunen och 90 procent 2019/2020. 
 
För att starta projektet krävs att 60 procent i snitt per område är 
intresserade. Dnr KS 2015/87 
 
 

d) Controller Irene Berglund redogör för det preliminära ekono-
miska utfallet per den 30 september. Prognosen för helår 
slutar på +11,0 miljoner kronor 
 
 Avvikelser  

(i miljoner kronor) 
Kommunstyrelsen 0,5 
Barn- och utbildningsnämnden 0,8 
Socialnämnden -9,9 
Delsumma -8,6 
Finans 15,7 
Totalt 7,1 
 
Dnr KS 2016/344 
 
 

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 197 
Svar på medborgarförslag – Skicka SMS vid 
vattenproblem (KS 2016/40) 
Inga Björklund anser att underrättelser var bristfällig i samband 
med att vattenprover tidigare under året visade bakteriehalt. Hon 
föreslår i ett medborgarförslag att ett SMS ska skickas till alla som 
har vattenledning i område som berörs av vattenproblem, liksom 
när vattnet är drickbart igen. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs Vatten AB lämnat ett 
yttrande. Av det framgår att de ser positivt på förslaget. Det finns 
möjlighet att på frivillig basis få information om driftstörningar 
som grundar sig på att man gör sin egen registrering på hemsidan.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Inga Björklund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 34 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  
 
 Kungsörs Vatten AB ges i uppdrag att informera medborgarna om 

hur de kan få SMS vid vattenproblem. 
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§ 198 
Skattesats 2017 (KS 2016/360) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-09, § 165 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-10-10, § 7 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till oföränd-
rat 22:03 per skattekrona. 
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§ 199 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/340) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2016 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 12,7 miljoner kronor (8,8 miljoner kronor 
bättre än budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 

- Barn- och utbildningsnämnden +0,5 
Gymnasiet beräknas gå med överskott pga färre elever och 
grundskolan ett nästan lika stort underskott pga fler insatser för 
nyanlända. 

- Socialnämnden -9.9 
Nämnden har tidigt signalerat att kostnaderna för placeringar 
kommer fortsätta att vara högt under 2016. Till dessa kostnader 
har försörjningsstödet stigit mer än förväntat till stor del på 
grund av personer som lämnat etableringen och saknar egen 
försörjning. Även olika åtgärdsanställningar i samverkan med 
arbetsförmedlingen har kostat mer än det budgeterats för.  

På grund av stora rekryteringssvårigheter inom individ och 
familjeomsorgen har verksamheten tvingats anlita 
bemanningsföretag till höga kostnader.  

Vård och omsorg beräknas hamna på ett litet positivt resultat 
som håller nere underskottet något. 

- Kommunstyrelsen +0,5.  
Lägre kostnader för tillfälliga vakanser inom förvaltningen och 
politisk organisation pga färre möten än beräknat. Högre 
kostnader för gatuunderhåll. 

Prognosen för finansen är +17,7. Huvudorsaken är de medel 
regeringen betalade ut till kommunen som kompensation för ökade 
kostnader för nyanlända. Dessa kommer att fördelas ut på 
nämnderna innan årsbokslutet. 
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För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis för 
enligt följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  +0,4 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +3,5 
- Kungsörs Vatten AB +1,8 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,6 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  + 0,3 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut  
• Delårsrapport augusti 2016 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2016 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2016 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-10-10, § 6 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Petersson (S) 

bifall till budget- och bokslutsberedningens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2016 med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2015. 
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§ 200 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2016/355) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

2016  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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§ 201 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016  
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2016/357) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

augusti 2016  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
lägger den till handlingarna. 
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§ 202 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Kungsörs Grus AB (KS 2016/359) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Mikael Petersson (S) bifall till 

förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2016  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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§ 203 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2016/334) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin 
delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott runt en miljon kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 175 000 kronor. 
 
Den främsta anledningen till kostnadsökningen är att antalet 
ärenden kommunerna arvoderar gode män ökat markant. 
 
Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen vidare för 
att klargöra vilka åtgärder som måste vidtas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från Köpings kommun 2016-09-14 kring 
gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport  

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna och 

inväntar vidare information om åtgärder. 
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§ 204 
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2017 (KS 2016/358) 
Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
har upprättat ett förslag till taxa för 2017.  
 
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 2016-09-22, § 86 med tjänsteskrivelse och taxe-
förslag 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa 2017 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari 
2017. 

 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2016. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-10-24  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 205 
Revidering av Arbetsordning för kommun-
fullmäktige och Arbetsordning för styrelse 
och nämnder med anledning av digitala 
kallelser (KS 2016/358) 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se till att 
kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna 
och de helägda bolagen från och med årsskiftet skickas ut elektro-
niskt från och med årsskiftet 2016/2017. 
 
I arbetsordningarna för kommunfullmäktige respektive styrelse 
och nämnder finns bestämmelser kring kallelser. Förvaltningen 
föreslår att dessa bör justeras för att stämma överens med upp-
draget om digitala utskick 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-13 
 
Beslut Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa möte. 
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§ 206 
Renhållningsansvaret (KS 2016/375) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har fått i uppdrag 
att utreda var ansvaret för renhållningen fortsättningsvis ska pla-
ceras. Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB har gjort utred-
ningen utifrån följande alternativ: 

- ansvaret för renhållning ligger fortsättningsvis hos VMKF 
(delat renhållningsansvar med VafabMiljö Kommunalförbund) 

- medlemskommunerna återtar renhållningsansvaret från VMKF 
och överför uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund 
(överföra hela renhållningsansvaret till VafabMiljö Kommu-
nalförbund). 

- medlemskommunerna går ur VafabMiljö Kommunalförbund 
och samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin 
helhet i VMKF (utträde ur VafabMiljö Kommunalförbund). 

 
Slutsatsen de lämnat är att Köping, Arboga och Kungsörs kom-
muner rekommenderas att överföra renhållningsansvaret i sin 
helhet till VafabMiljö Kommunalförbund. Det ger möjlighet att 
klara framtida utmaningar, bra förutsättningar för kompetens-
försörjning och stordriftsfördelar. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB: rapport ”Utredning 

renhållningsansvar” 2016-09-27 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige överför renhållningsansvaret i sin helhet till 
VafabMiljö kommunalförbund.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kom-
muner fattar motsvarande beslut. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Lund (M) att 

ärendet ska återremitteras till förvaltningen i avvaktan på Köping 
och Arboga kommuners beredning av ärendet. 
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 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska 
återremitteras. 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen i av-

vaktan på Köping och Arboga kommuners beredning av ärendet. 
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§ 207 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 oktober 2016 (KS 2016/356) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 oktober 2016. Av den framgår att 
tolv motioner är obesvarade; 

- fem av dem ställdes vid senaste sammanträdet med 
kommunfullmäktige och fyra vid septembersammanträdet 

- Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för de två äldsta.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-10-11 

inklusive bilaga 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 208 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 oktober 2016 (KS 2016/366) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 oktober 2016. Av den 
framgår att sju medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäk-
tige är obesvarade, varav två ställdes vid senaste sammanträdet 
och fyra vid mötet i september 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 209 
Kommunstyrelsens mål 2017  
(KS 2016/337) 
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 har sammanställt de förslag till mål 
som tagits fram utifrån arbetet på kommunstyrelsens målkonfe-
rens. Målen är idag åtta, men ska minskas till sju. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-10 

med förslag till kommunstyrelsens mål 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning förslår ordföranden att 

målet ”2018 har Kungsör tillgänglig detaljplanerad och byggklar 
verksamhetsmark” ska utgå. Plankommittén har redan påbörjat 
arbetet och arbetet kommer att fortsätta även utan ett beslutat mål. 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen 

2017: 
- 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-, folkhäso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
projektet alla delar (Kommunfullmäktiges mål: Centrumut-



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-10-24   19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

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 

- Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppet-
hållande i form av meröppet med självservice 

- Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år i svenskt 
näringslivs ranking Företagsklimat 

- Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytande-
index i SCB:s medborgarundersökning 2019 
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§ 210 
Tolkning av avtal om kollektivtrafik i Väst-
manlands län (KS 2016/356) 
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklings-
ansvaret från staten från den 1 januari 2017. Alla kommuner han 
tillstyrkt ansökan. Riksdagen kommer sannorlikt inom kort att be-
sluta att landstinget den 1 januari 2017 tar över det regionala ut-
vecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal 
kallas regionkommun. 
 
Ändringen har aktualiserat en tolkning av en punkt i avtalet om 
kollektivtrafik i Västmanlands län. Det gäller följande: 
 
6.1 Avtal gäller från och med den 1 januari 2012 och därefter tillsvidare 

med 18 månaders uppsägningstid. Om regionkommun bildas gäller 
inte ovan nämnda uppsägningstid utan Avtalet upphör då utan 
föregående uppsägning den dag då regionkommunen bildats.  

 
Förslaget till tolkning finns i ett förslag till tillägg till Avtal om 
kollektivtrafik, där följande tas upp: 

- Vid bildande av regionkommun ska inte avtalet upphöra utan 
fortsätta att gälla. Avtalet ska som anges i första meningen 
fortsätta att löpa tills vidare med 18 månaders uppsägningstid 

- Vid eventuellt bildande av storlän (SOU 2016:48 Regional 
indelning – tre nya län eller annan indelningsförändring) ska 
avtalet upphöra utan föregående uppsägning den dag då sådan 
indelningsförändring träder i kraft 

- Avtalets begrepp landstinget ska tolkas som regionen eller 
regionkommun och kommun ska tolkas som nuvarande primär-
kommun inte regionkommun. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till tillägg till Avtal om kollektivtrafik i Västmanland 
(tolkning av avtalets punkt 6.1), daterat 2016-09-20 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner tolkningen av punkt 6.1 i Avtal om 

kollektivtrafik i Västmanland och ger kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att underteckna det. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-10-24  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Fritidschefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 211 
Investering – gymnastikredskap i Kungsörs 
sporthall (KS 2016/372) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att gymnastikredskap i 
Kungsörs sporthall ska uppdateras, delar kan renoveras andra 
behöver köpas nytt.  
 
Viss utrustning är inte bytt sedan den gamla delen av sporthallen 
(C-hallen) byggdes i början av 1970-talet. När den senaste 
besiktningen genomfördes av Mälardalens Idrottsservice AB 
konstaterades att det finns en hel del brister på redskapen som 
måste åtgärdas. 
 
Investeringen beräknas till 150 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-07 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Gymnastikredskap i 

Kungsörs sporthall”. Investeringen får ianspråkta 150 000 kronor 
ur investeringsbudgeten och kommunstyrelsen tillförs de ökade 
driftmedel under avskrivningstiden – 15 år.  

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
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§ 212 
Rapport internkontroll – Datorer och Ipads 
(KS 2015/347) 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en interkontroll kring 
datorer och iPads. Alla debiteringar mellan 31 mars och 30 juni 
2016 har tagits fram för kontroll.  
 
Rutinen för återlämnande och flytt av datorer och iPads och mellan 
enheter har inte alltid fungerat. Vid internkontrollen upptäcktes  
bl.a. datorer och Ipads låg fel eller med fel uppgifter. Orsaken var; 

- Omorganisation, flytt av datorer och iPads mellan enheter 

- Återlämning av dator och iPad (personal slutat, kasserad 
utrustning) 

- Fel användare ligger registrerad på datorn eller iPaden 
(personal slutat/börjat) 

- Inköp har gjorts mot en enhet och sedan har inte utrustningen 
flyttats till rätt enhet (iPads) 

Chefer och administratörer har informerats om detta samt var man 
ska anmäla förändringar. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings rapport 2016-09-26 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 
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§ 213 
Val av två ledamöter till den strategiska 
regionala beredningen (KS 2016/72)  
Alla kommuner och landstinget har nu godkänt överenskommelsen 
om samverkan i frågor som stödjer regional utveckling i länet. 
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2017. 
 
Nästa steg är att utse ledamöter till den strategiska regionala 
beredningen. Varje kommun utser två ledamöter – kommunstyrel-
sens ordförande och en företrädare för oppositionen i kommunen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Landstingskontorets skrivelse 2016-09-12 med bifogad 
överenskommelse 

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till den strategiska 

regionala beredningen: 
- kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S), Hogsta 102, 

736 91 Kungsör och  
- oppositionsrådet Madelene Ericsson (C), Kaptensgatan 3, 736 

33 Kungsör. 
Valen gäller från och med den 1 januari 2017 och resterande 
mandatperiod. 
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§ 214 
Meddelanden delegationsbeslut 
Socialchefen/förvaltningschefen Pamela Strömberg Ambros är 
ledig 26 september – 5 oktober 2016 § 14. Med stöd av gällande 
delegation förordnas vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson 
vara socialchef/förvaltningschef. Dnr KS 2016/142 

 

Fritidsintendenten Mikael Nilsson har den 4 oktober 2016, § 13, 
beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 52 200 kronor 
för första halvåret 2016. Bidragen fördelas på 14 föreningar.  
Dnr KS 2016/43. 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström är ledig 25 oktober - 6 
november 2016. Med stöd av gällande delegation har 
kommunchefen den 11 oktober 2016, § 15 förordnat barn- och 
utbildningschefen Fredrik Bergh att  utöver egen tjänst vara 
kommunchef den aktuella tiden. 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 215 
Meddelanden 
Vattenfall Services Nordic AB ska utföra underhållsarbete på 
kraftledningen Tumbo-Sandskogen under sensommaren-hösten 
2016. Dnr KS 2016/329 

 

Gatu- och markchefen Magnus Ribbing har den 15 september 
2016 beviljat Ericsson Local Services schakttillstånd för att 
åtgärda ett akut telefel på Ängsvägen 41. Dnr KS 2016/330 

 

Studiefrämjandet Västmanland - Årsmötes protokoll, revisions-
berättelse 2015, verksamhetsplan 2016, verksamhetsberättelse 
2015. Dnr KS 2016/332 

 

Trafikverket har besluta om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna längd för transport. Dnr KS 2016/333 

 

Alla kommuner och landstinget har nu godkänt överenskommelsen 
om samverkan som stödjer regional utveckling i länet.  
Dnr KS 2016/72 

 

Kallelse till förbundsdirektion 5 oktober 2016 - Västra Mälarda-
lens Kommunalförbund. Dnr KS 2016/254 

 

Slutredovisning av det lokala naturvårdsprojektet (LONA) 
Förstudie Barkaröviken. Dnr KS 2012/79 

 

Protokollsutdrag från: 

• barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14, § 50 – Nämndens 
mål för 2017. Dnr KS 2016/337  

• Socialnämnden 2016-09-20 §, 87 – Socialnämndens mål 2017. 
Dnr KS 2016/337 
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• Västmanlands kommuner och landsting, VKL 2016-09-16        
§ 10 – Remissförslag på Uppsala läns RUS, Regional utveck-
lingsstrategi. Dnr KS 2016/121 

• Kommunfullmäktige i Surahammars kommun 2016-09-19, § 
64 – Godkänt kommunal borgen till VafabMiljö kommunalför-
bund. Dnr KS 2016/237 

• Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun 2016-09-19, § 
40 – Godkänt kommunal borgen till VafabMiljö kommunalför-
bund. Dnr KS 2016/237 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2016-09-22, §§ 86-108 

• Protokoll från Västmanlands Tolkservice 2016-05-20 

• Minnesanteckningar från kollektivtrafikmyndigheten 2016-09-
19. Dnr KS 2016/351 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Anslagstavlan vid kyrkogården? Dnr KS 2016/339 

• Var på webben hittar man jämställdhetsplanen?  
Dnr KS 2016/367 

• Är den nya parken anpassad för rullstolar och barnvagnar?  
Dnr KS 2016/368 

• Trafikproblem på Villagatan i Valskog. Dnr KS 2016/374 
 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad elar-
beten- Kungsörs Elektriska Rolf Eriksson AB. Avtalstid: 2016-
12-01 - 2019-11-30. Dnr KS 2016/325 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster. Område B. Geoteknik med Atkins Sverige AB och 
VAP VA-Produkter AB. Avtalstid: 2016-10-01 – 2017-09-30. 
Dnr KS 2016/335 
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- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster. Område J. Bygg, konstruktion, byggledning och 
besiktning – Landstorps Cadhouse AB. Avtalstid: 2016-10-01 
– 2017-09-30. Dnr KS 2016/321 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster. Område C. Vibrationsmätning och sprickbildning – 
Landstorps Cadhouse AB. Avtalstid: 2016-10-01 – 2017-09-
30. Dnr KS 2016/327 

- Avtal avseende Ramavtal, delområde Träslöjdsmaterial – 
Holgers Stugmaterial AB och Holm Trävaror AB. Avtalstid: 
2016-08-22 – 2019-08-21. Dnr KS 2016/353 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad 
ventilationsarbeten – Arboga Kungsör Plåt AB. Avtalstid: 
2016-12-01 - 2019-11-30. Dnr KS 2016/318 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster Område H. Processteknik inom vatten och avlopp – 
Sweco Environment AB. Avtalstid: 2016-10-01 – 2017-09-30. 
Dnr KS 2016/323 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad 
elarbeten – Mälardalens Elektriska AB. Avtalstid: 2016-12-01 
- 2019-11-30. Dnr KS 2016/325 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström har tecknat ett Företags-
avtal SJ BIZ den 11 oktober 2016. Dnr KS 2016/373 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

- 16:48 – Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). 
Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376–1383-15 och 
1624-15 

- 16:49 – Kompetenslyft och extratjänster 

- 16:50 – Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbud-
geten för år 2016 

- 16:52 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
AkademikerAlliansen 
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- 16:53 – Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs för-
bundsområde Allmän kommunal verksamhet och Akademiker 
Alliansen 

- 16:54 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmän-
na bestämmelser (AB) m.m. med OFRs förbundsområde All-
män kommunal verksamhet 

- 16:51 – Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 
  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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