
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 17 december 2018, klockan 16.00-18.30, med 
ajournering för julkaffe med avtackning klockan 16.55-17.30. 

 

Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer 
Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Fager (C) och Lars-Gunnar Andersson (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Lina Johansson (C) och Anders Frödin (SD). 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Haya Albabbili (S), Elisabeth Kjellin (S), Reijo Peräläinen (L), Marie 
Norin Junttila (S) §§ 207-209 och Ewa Granudd (M).  

Övriga  
deltagande  Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef  Bo Granudd §§ 207-209, VD 

KKTAB Stig Tördahl § 108 c, enhetschef  Linda Gårdstam och konsulten Towe Ihreblad  
från  kommunalförbundet VafabMiljö § 208 c, nämndsekreterare Eva Kristina Andersson 
och kanslichefen Josephine Härdin. 

 

Utses att justera Linda Söder-Jonsson 
Ersättare för 
justerare Angelica Stigenberg 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-12-18, klockan 16.30 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       207-231 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson       
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Linda Söder-Jonsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2018-12-17, §§ 207-231 
Datum då 
protokoll anslås  2018- 12-18 Datum då anslag  

tas bort 2019-01-09 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-12-17 
 

207 Justering av dagordning 

208 Information 

209 Svar på medborgarförslag – Skidspår med konstsnö runt Centralvallen 

210 Svar på medborgarförslag – Namnskyltar på växter i blomsterarrangemang och 
parker 

211 Svar på medborgarförslag – Förbjud gummigranulat i Kungsörs kommun 

212 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

213 Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2019 

214 Firmateckning i Kungsörs kommun 2019 

215 Rätt att skriva under ekonomiska handlingar för Kungsörs kommun 2019 

216 Val av kommunstyrelsens personalutskott 

217 Val av förhandlingsdelegation 

218 Val av plankommitté 

219 Val av budget- och bokslutsberedning 

220 Val av kommunstyrelsens presidieberedning 

221 Val av politiska representanter till pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

222 Val av politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet 

223 Val av till Region Västmanlands regionala beredningar/samverkansgrupper 

224 Val till Sveriges Ekokommuner 

225 Nominering av revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund 2019-2022 

226 Nominering av revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019-2022 

227 Avfallsplan 2020-2030 – utställning 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

228 Meddelanden 

229 Fördjupad samverkan – Samarbete kring medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

230 Ny förskola på Ulvesund 2019 

231 Hälsningsord 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 207 
Justering av dagordning 
Ordföranden föreslår följande justeringar av dagordningen: 

- Extraärendet ”Ny förskola på Ulvesund 2019” läggs till på 
dagordningen 

- Extraärendet ”Fördjupad samverkan – Samarbete kring 
medicinskt ansvarig sjuksköteraska (MAS) läggs till på 
dagordningen 

 
Beslut  Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt ordförandens 

förslag. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 208 
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
a) Ekonomisk uppföljning  
 
Ekonomichefen Bo Granudd redovisar aktuellt ekonomiskt läge. 
Prognosen för 2018 ligger för närvarande på ett överskott på 2 900 
000 kronor till skillnad mot tidigare prognos i augusti på minus 
300 000 kr. Förändringarna är 
 
• + 1 000 000 kronor - förstärkning från staten till skolan för att 

få färre barn i klassrum 
• + 1 000 000 kronor - ersättning för ensamkommande barn, 

eftersläpning för åren 2016-2017 
• + 1 200 000 kronor - erhållna stimulansmedel för bostads-

byggande 
Dnr KS 2018/183 

 
b) Rapport från den strategiska beredningen 
 
Under sammanträdet lämnar ordförande Mikael Peterson (S) och 
Madelene Fager (C) en rapport från den strategiska beredningens 
två senaste möten. Större frågor som diskuterades var gemensam 
varuförsörjning och digital agenda. Nästa möte blir i februari. 
 
c) Genomgång av avfallsplan samt avfallstaxor 
 
VAFAB Miljös representanter informerar om underlaget inför 
beslut om utställning av avfallsplanen och kommande förändring 
av avfallstaxor. Vid dagens möte beslutas om utställning av 
avfallsplanen. Dnr KS 2018/505, KS 2018/514 

 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 209 
Svar på medborgarförslag – Skidspår med 
konstsnö runt Centralvallen (KS 2018/321)  
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
angöra ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen - en naturlig 
plats för konstgjort skidspår med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning för att ta fram kostnadsförslag och förutsättningar för att 
anlägga skidspår med konstsnö. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 83 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 
att genomföra en utredning för att ta fram kostnadsförslag och 
förutsättningar för att anlägga skidspår med konstsnö. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 210 
Svar på medborgarförslag - Namnskyltar på 
växter i blomsterarrangemang och parker 
(KS 2018/322)  
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att namnskyltar 
sätts upp på de fina växer, buskar och träd som finns i kommunens 
blomsterarrangemang och parker. Förslagsställaren skriver man på 
träden kanske kan spika upp skyltar och i rabatterna sätta en pinne 
med skylt. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att bland annat att 
• Medborgarförslaget skulle vara resurskrävande  
• Tanken med information i parkerna är tilltalande 
• Ett alternativt utförande föreslås 
• Kostnaden för detta alternativ uppgår till 10 000 kr 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 84 
• Remissvar från Kungsörs KommunTeknik AB 2018-12-03 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget med det alter-

nativa utförandet. Kungsörs KommunTeknik AB tillförs 10 000 
kronor för detta ändamål. Finansiering sker från kommunstyrel-
sens budget.    
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 211 
Svar på medborgarförslag – Förbjud gummi-
granulat i Kungsörs kommun (KS 2018/452)  
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun 
förbjuder gummigranulaten som konstgräsmattan fylls med och 
som släpper ut gifter. Mer miljövänliga alternativ finns som borde 
användas istället. Förslagsställaren tycker att kommunen kan 
anmäla sig själva för miljöbrott då detta kan anses som grov 
nedskräpning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning kring dagens krav och regler gällande gummigranulat 
och konstgräs. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) 
bifall till förslaget till beslut. 

 
Rigmor Åkesson (S) berättar om pågående testförsök i Västerås 
och vill invänta detta innan Kungsör går vidare. 
 
Anders Frödin (SD) informerar att livslängden på liggande matta 
ej uppnådd. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Daniel Kohn 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 18 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 
att genomföra en utredning kring dagens krav och regler gällande 
gummigranulat och konstgräs. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 212 
Revidering av kommunstyrelsens reglemen-
te (KS 2018/506) 
Två saker föranleder ändring av kommunstyrelsens reglemente: 
• Kommunfullmäktige har inrättat en ny permanent parlamen-

tarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jäm-
ställdhet m.m.   

• Rollen för kommunstyrelsens förste vice ordförande be-
höver tydliggöras 

 
Förvaltningen föreslår därför nya avsnitt i kommunstyrelsens 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-04 

med bilaga. 
 

Beslut Kommunstyrelens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i 

enlighet med förslaget.  
 
 Reviderat reglemente redovisas som KS-handling x/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ekonomikontoret (inkl. namnteckningsprov), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 213 
Beslutsattestanter jämte ersättare för kom-
munfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvalt-
ning 2019 (KS 2018/507) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attest-
lista för 2019.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-04 
med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare 
för 2019. 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna 

och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2019. 

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommundirektören, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 214 
Firmateckning i Kungsörs kommun 2019  
(KS 2018/508) 

 Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
teckna Kungsörs kommun firma. Detta kan vara på t.ex. köpe-
kontrakt, köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören och ekonomi-

chefen, var för sig eller i förening, är kommunens firmatecknare 
2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Bo Granudd, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm, Irene Berglund, Claes-Urban Boström, Anne-
Britt Hanson Åkerlund, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 215 
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar 
för Kungsörs kommun 2019  
(KS 2018/509) 

 Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
skriva under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på t.ex. bank- 
och plusgiro, checkar och deklarationer. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 

ekonomiska handlingar under 2019: 
 

a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: 
Bo Granudd, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm och Irene Berglund 
 
Tecknandet görs alltid av två i förening. 
 

b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Bo 
Granudd, Annika Nilsson eller Margareta Larsson. 
 
Tecknandet görs av en person.   
 

c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande): 
kommundirektören, HR-chefen och ekonomichefen. 
 
Tecknandet görs av en person. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, HR-chefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 216 
Val av kommunstyrelsens personalutskott 
(KS 2018/413)  
Kommunstyrelsen ska utse personalutskott för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas. 
Person som är anställd av kommunen får inte väljas till utskottet.  
 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) och Stellan Lund (M) bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens personalutskott 2019-01-01 – 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Reijo Peräläinen (L) 
Svärmaregatan 6 
736 35 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 15 
736 30 Kungsör 

 
Mikael Peterson utses som ordförande, Stellan Lund som vice 
ordförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, HR-chefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 217 
Val av förhandlingsdelegation (KS 2018/413)  
Kommunstyrelsen ska utse förhandlingsdelegation för tiden 2019-
01-01 – 2022-12-31. Tre ledamöter och lika många ersättare ska 
väljas. Ordinarie ledamöter ska vara kommunstyrelsens presidium. 
 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
bifall till förslaget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till kom-

munstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

 
Mikael Peterson utses som ordförande och Stellan Lund som vice 
ordförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 218 
Val av plankommitté (KS 2018/413)  
Kommunstyrelsen ska utse plankommitté för tiden 2019-01-01 – 
2022-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas.  
 
Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt vara kommunstyrelsens 
presidium samt ordförande/vice ordförande och en ledamot från 
Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör 
så långt möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och i Kungsörs KommunTeknik AB samt två 
ledamöter från kommunstyrelsen. 
 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 
 

KS överläggning   Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens plankommitté 2019-01-01 – 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör  

Gunilla Aurusell (S) 
Åsgatan 22 
736 31 Kungsör 

Gunilla Wolinder (S) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör     

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör  

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 15 
736 30 Kungsör  

 
Mikael Peterson utses som ordförande och Stellan Lund som vice 
ordförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 219 
Val av budget- och bokslutsberedning  
(KS 2018/413)  
Kommunstyrelsen ska utse budget- och bokslutsberedning för 
tiden 2019-01-01 – 2022-12-31. Fem ledamöter och lika många 
ersättare ska väljas.  
 
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som 
inte får någon plats i beredningen får utse en person som adjunge-
ras till beredningen. Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid 
frånvaro för adjungerad har man inte rätt att skicka någon ersät-
tare. 
 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till kom-

munstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2019-01-01 - 2022-
12-31: 

 
Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör  

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Niklas Magnusson (M) 
Södra Kyrkogatan 2 
736 31 Kungsör  

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör  

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 15 
736 30 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Adjungerade: 
Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör 

 
Mikael Peterson utses som ordförande och Stellan Lund som vice 
ordförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 220 
Val av kommunstyrelsens presidieberedning 
(KS 2018/413)  
Kommunstyrelsen ska utse presidieberedning för tiden 2019-01-01 
– 2022-12-31. Fem ledamöter ska väljas – kommunstyrelsens 
presidium och två till. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget. 
 

Beslut Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till kommunstyrelsens 
presidieberedning 2019-01-01 - 2022-12-31: 

 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 
Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 
Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 
Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
 736 92 Kungsör 
Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
 73633 Kungsör 
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§ 221 
Val av politiska representanter till pensio-
närs- och tillgänglighetsrådet (KS 2018/419)  
Kommunstyrelsen ska välja tre politiska ledamöter och lika många 
ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Enligt Reglemente 
för rådet ska minst en vara ledamot i socialnämnden. Ordförande i 
rådet ska vara kommunstyrelsens ordförande.  

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 

(S) bifall till förslaget.  
 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter och ersättare 

till pensionärsrådet 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamöter: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör  

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör  

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör  

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör  

 
 Till ordförande i rådet utses Mikael Peterson. 
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§ 222 
Val av politiska ledamöter i det lokala brotts-
förebyggande rådet (KS 2018/420) 
Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i det lokala 
brottsförebyggande rådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente 
ska det vara två från kommunstyrelsen, en från socialnämnden och 
en från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Lämpligen utses ordförandena i nämnderna. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget.  
  

Beslut Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter till det lokala 
brottsförebyggande rådet 2019-01-01 - 2022-12-31: 

 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Ulla Berg (S) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör  

Gunilla Wolinder (S) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör  

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

 
 Mikael Peterson utses om ordföranden. 
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§ 223 
Val av till Region Västmanlands regionala 
beredningar/samverkansgrupper  
(KS 2018/446) 
Till Region Västmanland finns knutet en regional strategisk bered-
ning och tre samverkansgrupper – en för barn/unga, en för kultur/ 
idrott och en för äldre: 

- till den strategiska regionala beredningen väljer varje kommun 
två ledamöter, varav den ena är kommunstyrelsens ordförande 
och den andra ledande företrädare för oppositionen. 

- till samverkansgrupperna utser varje kommun en ledamot och 
en personlig ersättare. Oppositionen ges möjlighet att utse 
ytterligare en ledamot. Denna ledamot utses av kommunerna 
efter förhandlingar mellan partierna utifrån valresultatet i 
landstinget/regionen. 

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 

(S) bifall till förslaget.  
 

Beslut Kommunstyrelsen utser följande representanter till Region Väst-
manlands regionala beredningar/samverkansgrupper 2019-01-01 
– 2022-12-31: 

 
 Den strategiska regionala beredningen: 

Ledamot: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör  

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

  
 Samverkansgrupp barn/unga: 

Ledamot: Ersättare: 
Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 
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 Samverkansgrupp kultur/idrott: 

Ledamot: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör  

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

  
 Samverkansgrupp äldre: 

Ledamot: Ersättare: 
Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Ulla Berg (S) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 
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§ 224 
Val till Sveriges Ekokommuner (KS 2018/510)  
Kungsörs kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner.  
 
Enligt stadgarna representeras varje medlem av en politiker och en 
tjänsteperson. De vill också gärna att en ersättare väljs från opposi-
tionen så att ekokommunarbetet (som bygger på konsensus) blir 
väl förankrat. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen utser följande representanter till Sveriges 

Ekokommuner 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 

Ledamot: Ersättare: 
Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 
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Den nominerade, Köpings kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 225 
Nominering av revisor i Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 2019-2022 (KS 2018/439)  
Kommunfullmäktige i Köpings kommun väljer revisorer till Västra 
Mälardalens Kommunalförbund efter samråd med övriga för-
bundsmedlemmar.  
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 
(S) bifall till förslaget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen nominerar Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 

91 Kungsör, till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2019-01-01 – 2022-12-31. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nya kommunstyrelsen 2018-12-17  23   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den nominerade, Arboga kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 226 
Nominering av revisor i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 2019-2022 (KS 2014/440)  
Kommunfullmäktige i Arboga kommun väljer revisorer till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund efter samråd med Kungsörs 
kommun.  

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Linda Söder-Jonsson 

(S) bifall till förslaget.  
 
Beslut Kommunstyrelsen nominerar Håkan Sundström (M), Västra Säby-

gatan 6 A, 736 92 Kungsör, till revisor i Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2019-01-01 – 2022-12-31. 
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§ 227 
Avfallsplan 2020-2030 – utställning   
(KS 2018/505) 
Kommunalförbundet VafabMiljö har under en längre tid arbetat 
fram en ny avfallsplan. Den kommer gälla för hela Västman-
land.   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik ABs tjänsteskrivelse 2018-12-03 

med förslag till Avfallsplan med bilagor 
 

KS överläggning VafabMiljös representanter informerar om underlaget inför 
beslut om utställning av avfallsplanen under inledningen av 
kommunstyrelsesammanträdet. Utställningsperiod ska vara 
minst fyra veckor. 

 
 Mikael Peterson (S) föreslår att beslutet om vilka fyra veckor 

utställning ska ske under första kvartalet delegeras till kommun-
direktören. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till avfallsplan 

2020-2030 under första kvartalet 2019.  
 

 Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om 
vilka fyra veckor utställning ska ske. 
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§ 228 
Meddelanden 
Region Västmanlands kollektivtrafiknämnd har den 24 september 
2018 beslutat godkänna Trafikplan 2030. Dnr KS 2018/375 

 

Boverket har den 19 november 2018 beviljat Kungsörs kommuns 
ansökan om statsbidrag för ökat bostadsbyggande, med 1 382 169 
kronor. Dnr KS 2018/275 

 

Kungsörs kommuns föreskrift 1960 2018:6 om förbud mot trafik 
med fordon på del av Drottninggatan, Kungsör den 20 november 
2018.  

 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har undertecknat avtal 
med Region Västmanland avseende elektroniskt utlämnande och 
användande av IT-stöd för samverkan vid utskrivning och sam-
ordnad individuell planering.  

 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har undertecknat sam-
arbetsavtal med Region Västmanland avseende HSA, en elektro-
nisk katalog med uppgifter om organisationer, enheter, personer, 
funktioner och medarbetaruppdrag i Sveriges kommuner.  

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till 
julmarknad Kungsör 9 december 2018. Dnr KS 2018/512 

 

Beviljat schakttillstånd till AG Conculting AB för förberedelse för 
fiber till kunder på Drottninggatan. Går i befintliga rör och gör 
små gropar på området 26 november – 19 december 2018.  
Dnr KS 2018/364:21 
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Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Strategisk regional beredning 2018-11-02, §§ 
55-66 

 

Skrifter: 

• Väghållningens juridik – Ny skrift från Sveriges kommuner 
och landsting 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:43 – Omräkning av pension enligt PA-KL 
• 18:44 – Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensions-

behållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA 
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA 
och KAP-KL under år 2019 

• 18:47 – Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbud-
geten för år 2018 

• 18:48 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
• 18:49 – Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler 

med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 
• 18:50 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 

småhus i bostadsrättsform 
• 18:52 – AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 229 
Fördjupad samverkan – Samarbete kring 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
(KS 2018/516) 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldig-
het att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
inom sina verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med 
införandet av patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjuk-
vården utökats och till viss del förändrats. ’ 

 
Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om en gemensam 
medicinskt ansvarig sjuksköterska lyfts. Flera fördelar med detta 
har identifierats. Ett förslag finns om kostnadsfördelning mellan 
kommunerna. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2018-11-27, § 127 jämte social-

chefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-21 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Köpings och 
Arboga kommuner inrätta en gemensam tjänst som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska med kostnadsfördelningen: 
- Köping 50 procent 
- Arboga 30 procent 
- Kungsör 20 procent.  

 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.  

 
Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga kom-
muner fattar motsvarande beslut. 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med grannkom-
munerna, sätta former för tjänsten. 
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§ 230 
Ny förskola på Ulvesund 2019 (KS 2018/522)  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar behov av ny förskola 
utifrån att antalet barn ökar kraftigt i Kungsör med behov av 
förskoleplats. Behovet finns tydligt redovisat i förvaltningens 
material.  
 
Behovet av en ny avdelning finns redan för januari enligt senaste 
prognoserna vilket gör att vi skyndsamt måste få fram lokaler. 
På Ulvesund finns en relativt nyrenoverad lokal som anpassades 
för HVB-hem men som nu skulle lämpa sig för förskola efter en 
mindre ombyggnation. 
 
I förslaget från barn- och utbildningsförvaltningen föreslås att det 
redan nu avsätts medel för två avdelningar då det sannolikt 
kommer bli ett sådant behov under våren.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår dock att  
- renovering sker utifrån att det kan bli två avdelningar under 

våren 
- att styrelsen i nuläget beslutar om drift för en avdelning och 

ber barn- och utbildningsnämnden att återkomma under våren 
2019 med redovisning av fortsatt behov för eventuellt nytt 
beslut gällande start av ytterligare en avdelning. 

 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar frågan först två dagar 
efter kommunstyrelsen. 
 
Enligt den kostnadsberäkning som redovisas i barn- och utbild-
ningsförvaltningens tjänsteskrivelse skulle i så fall ett beslut i 
kommunstyrelsen kunna tas under förutsättning att beslut tas i 
barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2018. 
 
Kostnad för en ny avdelning på Ulvesund: 
- Idag finns en hyra för lokalen, hus 10, på Ulve- 

sund inom socialnämndens ekonomiska ram som  
flyttas från socialnämnden till barn- och utbild- 
ningsnämndens ram för 2019   786 tkr 

- Ombyggnation till förskoleverksamhet 1 500 000  
kr som omräknas i ökad hyreskostnad per år med   160 tkr 

- Drift av en förskoleavdelning   1 650 tkr 
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Barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret, akten 
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- Investering 200 00 kronor i inventarier, årlig  
kostnad     20 tkr 

 
Detta innebär 1 830 000 kronor i ökade årliga kostnader för en 
avdelning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från Fredrik Bergh 2018-12-10 
• Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Claes-Göran Boström 

2018-12-17 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna öppnandet av en ny avdel-

ning i hus 10 på Ulvesund. Den årliga ökade kostnaden med 
1 830 000 kronor tas på 2019 års resultat. Från socialnämndens 
ram flyttas 786 00 kronor flyttas till barn- och utbildningsnämn-
dens ram från och med januari 2019. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämn-

den fattar sitt beslut onsdagen den 19 december 2018. 
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§ 231 
Hälsningsord 
Under ajourneringen bjöds på julsmörgås samt avtackning av 
avgående kommunstyrelseledamöter. 
 
Ordföranden önskade samtliga närvarande en god jul och ett gott 
nytt 2019. 
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