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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 26 september 2016, klockan 16.00-19.00, 
ajournering 17.55-18.00. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Mikael Peterson (S), Hendrik Mayer (FP), Christer 
Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Eriksson (C), Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Dan Stigenberg (S) 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Claes Wolinder (FP), Peter Åkesson (MP), Hans Carlsson (M), Carina 
Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, tekniska chefen Stig 

Tördahl, avdelningschef Maria Rosenkvist § 166 a, chefen transportavdelningen 
kommunalförbundet VafabMiljö Sanna Strömstedt § 166 b och kanslichefen Eva Kristina 
Andersson 

 

Utses att justera Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Roland Jansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-09-28, klockan 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       166-195 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2016-09-26, §§ 166-195 
Datum då anslag  
sätts upp 2016-09-28  Datum då anslag  

tas ned 2016-10-20 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2016-09-26 
 

166 Information 

167 Svar på medborgarförslag – Förslag om hantering av medborgarförslag 

168 Svar på medborgarförslag – Standardhöjning av gång- och cykelväg 

169 Svar på medborgarförslag – Bättre belysning vid återvinningsstationen i Valskog 

170 Svar på medborgarförslag – Bygg om korsningen Malmbergavägen/Kungsgatan 

171 Svar på medborgarförslag – Tankstation med vätgas 

172 Svar på motion – Anslut Kungsör till Håll Sverige Rents kommunnätverk 

173 Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

174 Rättelse i ägardirektiv för Kungsörs Fastighets AB 

175 Reglemente för Kungsörs kommuns lokala brottsförebyggande råd 

176 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 

177 Yttrande till Stockholms läns landsting – Nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 och Samverkan i Östra Mellansverige, ÖMS 
2050 

178 Yttrande till Finansdepartementet – Regional indelning, tre nya län (SOU 
2016:48) 

179 Gränsdragningslista mellan Kungsörs kommun och Kungsörs KommunTeknik AB 
och mellan Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB 

180 Svar på revisionsrapport – Ärendehantering inom individ- och familjeomsorg 

181 Svar på revisionsPM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 2015 

182 Redovisning av uppdrag – Förslag till förvaltningsförändring av våra stiftelser 

183 Samverkansavtal med IP Only för att kunna erbjuda fiber till alla hushåll och 
företag i hela kommunen 

184 Begäran om ändring av detaljplan – Detaljplan DP 186, fastigheten Kaplanen 7 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

185 Tilldelningsbeslut – upphandling nytt äldreboende Södergården 

186 Investeringsram – Om- och tillbyggnad Södergården 

187 Investering – Inköp nya poolbilar 

188 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Återvinning i samarbete med Sven-
Olof Jansson 

189 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Ridklubb 

190 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och bokslutsberedningen 
2017 

191 Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning 

192 Meddelanden delegationsbeslut 

193 Meddelanden 

194 Investering – Ny bil till hemtjänsten 

195 Bidrag ur integrationsmiljonen – del 2 KFD Kungsör ekonomisk förening 
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§ 166 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 
 
a) Avdelningschef Maria Rosenkvist ger en lägesrapport om 

ensamkommande flyktingbarn: 

- antalet platser på kommunens boenden: 

Boende Åldersgrupp Antal 
platser 

HVB Skogsudden 14-17 år 12 
HVB Tallåsgården, plan 1 14-17 år 8 
Stödboende Tallåsgården, plan 2 17-18 år 8 
Stödboende Tallåsgården, plan 2 19-21 år 8-10 

- Avtalen med två konsulentstödda uppdragsgivare kring 
familjehem är uppsagda. Arbete med att plocka hem 
ungdomar till Kungsör pågår.  

- Kommunens boenden beräknas vara fullbelagda i slutet av 
veckan. 

- ensamkommande flyktingbarn finns också i familjehem i 
kommunen eller andra kommuner 

- Maria ger också en information om arbetet för att klara 
uppdraget att ta hand om de ensamkommande ungdomarna 
till den lägre ersättning som staten aviserat. 

Dnr KS 2014/440 
 

b) Chefen för transportavdelningen Kommunalförbundet Vafab 
Miljö Sanna Strömstedt informerar om nya systemet för sop-
tunnehantering. Tanken är att införa sidlastare så långt som 
möjligt. Det ger möjlighet att köra med endast en chaufför och 
bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Inledningsvis har det varit 
problem med de nya bilarna och införandet har inte gått i den 
takt som var tänkt.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delar med sig av 
erfarenheter och farhågor med det nya systemet. Sanna 
Strömstedt tar med sig detta hem och utlovar mer information 
om systemet. 
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c) Ekonomichef Bo Granudd redogör för det preliminära ekono-
miska utfallet per den 31 augusti. Prognosen för helår slutar på 
+8,9 miljoner kronor 
 
 Årsprognos  

(i miljoner kronor) 
Kommunstyrelsen 0,5 
Barn- och utbildningsnämnden 0,5 
Socialnämnden -9,8 
Delsumma -8,8 
Finans 17,7 
Totalt 8,9 
 
Dnr KS 2016/344 
 
 

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 167 
Svar på medborgarförslag – Förslag om han-
tering av medborgarförslag (KS 2015/361) 
Hans Lund föreslår i ett medborgarförslag med förslag till 
hantering av medborgarförslag: 

- lyft fram ”lämna medborgarförslag” till kommunens hemsidas 
förstasida och lägg till under ”snabblänkar” 

- offentliggör alla inlämnade förslag tydligt på hemsidan för att 
öka intresset och så det framgår vad som är inlämnat 

- offentliggör inlämnade förslag som har godkänts och införts i 
praktiken 

 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att flera kommuner och offentliga organisatio-
ner arbetar med e-petitioner och andra verktyg för att synliggöra 
medborgarförslag. Förvaltningen är beredd att fortsätta undersöka 
olika möjligheter för att synliggöra medborgarförslag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Hans Lund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 158 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-09-09 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C) bifall till medborgarförslaget.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluta enligt för-
valtningens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att fortsätta undersöka olika möjligheter för att synliggöra med-
borgarförslag på hemsidan och återkomma med ett förslag under 
våren 2017. 
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 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Ericsson, 

Petter Westlund och Gunnar Karlsson, samtliga (C), skriftligt. 
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§ 168 
Svar på medborgarförslag – Standardhöjning 
av gång- och cykelväg (KS 2016/35) 
Rolf Ottosson föreslår i ett medborgarförslag att skyndsamma 
åtgärder vidtas för att i möjligaste mån minimiera risken för 
allvarliga halkolyckor på gång- och cykelvägen sträckan 
Rybacksvägen-Torsgatan. Problemen uppstår främst när vatten 
rinner ner från det intilliggande berget och vintertid bildar svallis. 
 
Förslagsställaren föreslår två alternativa förslag till åtgärder: ett 
öppet dike, vilket kräver sprängningsarbete, eller en omdragning 
av gångvägen ca 150 meter. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att båda 
alternativen som beskrivs i medborgarförslaget är kostsamma. 
KKTAB föreslår att de i första hand bör minimera olycksrisken 
genom utökad tillsyn och halkbekämpning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rolf Ottosson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 33 
• Yttrande från KKTAB 2016-09-26 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB ges i uppdrag att utöka tillsyn och 

halkbekämpning på gång- och cykelvägen sträckan Rybacksvägen-
Torsgatan. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelse 2016-09-26  8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 169 
Svar på medborgarförslag – Bättre belysning 
vid återvinningsstationen i Valskog  
(KS 2016/55) 
Tobias Barkar föreslår i ett medborgarförslag att belysningen vid 
återvinningsstationen i Valskog förbättras. Förslagsställaren tror 
att nedskräpningen skulle minska om belysningen var bättre. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB yttrat 
sig. Av det framgår att det är Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen (FTI) som ansvarar för insamlingen vid återvinningsstatio-
nen. Det är konsumenterna som indirekt betalar för detta genom 
sina inköp. FTI ansvarar också att återvinningsstationen hålls i ett 
städat skick. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att medborgarförslaget ska 
bifallas och en belysningspunkt anordnas strategiskt på platsen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Tobias Barkar 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 35 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2016-09-12 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att anordna en belys-

ningspunkt strategiskt vid återvinningsstationen i Valskog. 
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§ 170 
Svar på medborgarförslag – Bygg om kors-
ningen Malmbergavägen/Kungsgatan  
(KS 2016/57) 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att något görs åt kors-
ningen Malmbergavägen/Kungsgatan. Förslagsställaren föreslår 
avsmalningar/refuger som gör att trafikhastigheten dämpas.  
 
Vidare anser förslagsställaren att hastigheten borde sänkas ytter-
ligare hela Kungsgatan och att den inte skulle vara en genomfarts-
led för tyngre trafik. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
medborgarförslaget. Av det framgår bl.a. att 

- kommunen inte själv kan bestämma om korsningen eftersom 
Trafikverket är huvudman för Kungsgatan 

- samtal om åtgärder har pågått i många år utan att en lösning 
kommit till stånd 

- diskussioner pågår om olika lösningar där huvudspåret är att 
kommunen ska ta över vissa delar av Kungsgatan så kommu-
nen får rådighet över trafiksituationen genom staden fram till 
Malmbergavägens korsning 

- det finns möjligheten att korsningen kommer att bli åtgärdad 
som en del i en paketlösning eller så kommer vi att kunna 
bestämma själva efter övertagandet om vilka åtgärder som ska 
sättas in 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Åse Verner 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-12 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till förvaltningens förslag. 
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§ 171 
Svar på medborgarförslag – Tankstation med 
vätgas (KS 2016/208) 
Annie Tesarz föreslår i ett medborgarförslag att Kungsör ska ha en 
tankstation för vätgas för att ge möjlighet att köra bil på ett miljö-
vänligt sätt. Vidare föreslår hon att kommunen, eventuellt tillam-
mans med Arboga och Köpings kommuner, tar reda på hur till 
exempel Karlskoga löst finanseringen av deras tankstation. Kan 
den lösas av kommuner och näringsliv i kombination med EU-
bidrag? 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås. Av förvaltningens skrivelse framgår vidare bl.a. att: 

- det är positivt att förslagsställaren efterfrågar ett fossilfritt 
alternativ till bensin och diesel 

- förvaltningen anser att kommunen inte ska vara drifthållare 
eller ägare till en tankstation för vätgas 

- kommunen kommer att ställa sig positiv och medverkan till 
samordning med våra grannkommuner och även hjälp till med 
att titta på den möjlig EU-finansiering som finns att få om det 
finns en entreprenör som är beredd att göra det stora jobb som 
krävs 

- ett så stort projekt bör ligga i anslutning till en större stad 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Annie Tesarz 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 89 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-29 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att kommunen 

ska ha en tankstation med vätgas. 
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§ 172 
Svar på motion – Anslut Kungsör till Håll 
Sverige Rents kommunnätverk (KS 2016/217) 
Madelene Ericsson (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C) och Eleonor Westlund (C) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ansöka om 
medlemskap och gå med i Håll Sverige Rents kommunnätverk.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas. 
Motionens förslag ligger i linje med kommunens mål om ett 
hållbart samhälle, en utveckling av centrummiljön och att 
kommunen befolkning ska öka.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 103 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 Kommunen ansöker om medlemskap och går med i Håll Sverige 

Rents kommunnätverk till en kostnad av 5 000 kr/år. 
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§ 173 
Handlingsprogram för arbete med skydd mot 
olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor 
(KS 2016/118) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är varje kommun 
skyldig att ta fram et kommunalt handlingsprogram där man redo-
visar kommunens ambitionsnivå för säkerhetsarbetet. Handlings-
programmet ska antas för varje mandatperiod och utgöra ett levan-
de politiskt dokument. 
 
Säkerhetssamordnaren har, i samarbete med representanter från 
förvaltningarna, bolagen och räddningstjänsten, tagit fram ett 
förslag till handlingsprogram. Samråd har skett med myndigheter 
och programmet har varit ute på remiss till nämnder, bolag, 
räddningstjänst och länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-02 
inklusive förslag till handlingsprogram 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor 2016-2018. 
 
 Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2016. 
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§ 174 
Rättelse i ägardirektiv för Kungsörs Fastig-
hets AB (KS 2015/422) 
När kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv för kommunens 
bolag i samband med att Kungsörs Vatten AB bildades föll 
avkastningskravet bort för Kungsörs Fastighets AB. Detta bör 
korrigeras. 
 
Nya ägardirektiv för 2017 kommer att arbetas fram och för beslut 
under vintern. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-07-12 
med förslag på rättad version av ägardirektiven 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de nu rättade ägardirektiven för 

Kungsörs Fastighets AB. 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr x/2016. 
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§ 175 
Reglemente för Kungsörs kommuns lokala 
brottsförebyggande råd (KS 2016/345) 
När det lokala brottsförebyggande rådet inrättades togs aldrig 
något reglemente fram.  
 
Reglementen är kommunfullmäktiges verktyg för att fördela bl.a. 
ansvar och uppgifter mellan de olika nämnderna/styrelsen men 
också till kommunen olika råd.  
 
Ett förslag till reglemente har nu tagits fram med syfte, mål, 
sammasättning och arbetsformer för rådet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till reglemente för Kungsörs kommuns brottsföre-
byggande råd 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Reglemente för Kungsörs kommuns 

brottsförebyggande råd. 
 
 Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr x/2016. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning konstateras att frågan om 

hur en demokratiskt vald föreningsrepresentant ska gå till återstår 
att lösa.  

 
 Följande yrkanden framförs: 

- Roland Jansson (SD) – yrkar på ett tillägg i rådets syfte till 
följande lydelse:  
”Genom närhet och öppenhet ska rådet skapa förutsättningar 
för ett tryggt och säkert Kungsör för alla, oavsett kön, etnicitet, 
ålder, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet, och sexuell 
läggning och politisk åskådning.” 

- Stellan Lund (M) yrkar på ett tillägg i första strecksatsen under 
Rådets sammansättning. Enligt yrkandet får strecksatsen föl-
jande lydelse: 
”Tre Fyra politiska representanter, varav minst en ska sitta i 
kommunstyrelsen, en i socialnämnden och en i barn- och ut-
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bildningsnämnden samt oppositionsrådet.  
(jämte tre fyra personliga ersättare med närvarorätt då ordi-
narie representant är frånvarande).” 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa propo-
sition enligt följande: 

1) Ställningstagande till det förslagna reglementet. 
2) Ställningstagande till Rolands Janssons tilläggsyrkande kring 

rådets syfte 
3) Ställningstagande till Stellan Lunds tilläggsyrkande kring 

rådets sammansättning. 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutat enligt det för-

slagna reglementet och finner att så är fallet. 
 
Proposition 2 Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 

Roland Jansson tilläggsyrkande kring syftet men finner att så inte 
är fallet. 

 
Proposition 3 Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 

Stellan Lunds tilläggsyrkande kring rådets sammansättning och 
finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Reglemente för Kungsörs kommuns 

brottsförebyggande råd, dock med den förändringen att även 
oppositionsrådet ska ingå i rådet med en personlig ersättare. 

 
 Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr x/2016. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Roland Jansson (SD) 

skriftligt. 
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§ 176 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2017 (KS 2016/300) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2017. 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 2016-09-14 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2017 till: 
 16 januari,  
 13 februari,  
 13 mars,  
 10 april,  
 8 maj,  
 12 juni,  
 11 september,  
 9 oktober,  
 13 november och  
 4 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
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§ 177 
Yttrande till Stockholms läns landsting – 
Nästa regionala utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2050 och Samverkan i 
Östra Mellansverige, ÖMS 2050  
(KS 2016/121) 
Stockholms läns landsting har skickat ut ett samrådsförslag för den 
nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 
2050 inklusive Samverkan i Östra Mellansverige, ÖMS 2050 – för 
synpunkter. 
 
Västmanlands Kommuner och Landsting har tagit fram gemen-
samma yttranden över dessa dokument. Kommunstyrelsens för-
valtning föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom 
yttrandena och anta dem som sina egna. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv till Stockholms läns landstings remiss, daterat mars 

2016.  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse med förslag 

till yttrande 2016-09-21 med bilagor. 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar Västmanlands Kommuner och Landstings 

förslag till yttranden över Nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 och Samverkan i Östra Mellan-
sverige, ÖMS 2050 som sina egna. 

 
 Antagna yttranden redovisas som KS-handlingar nr 20 och 

21/2016 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Kerstin Åkesson 

(MP) muntligt. 
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§ 178 
Yttrande till Finansdepartementet – Regional 
indelning, tre nya län (SOU 2016:48)  
(KS 2016/264) 
Indelningskommittén har under juni 2016 lämnat ett delbetänkande 
som föreslår ny regional indelning med tre nya län där Västman-
lands län från de n 1 januari 2018 föreslås ingå i Svealands län 
tillsammans med Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands 
län, Uppsala län och Örebro län. 
 
Finansdepartementet har skickat ut betänkandet på remiss. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
yttrande. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv till finansdepartementets remiss, daterat 2016- 06-30 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2016-09-

06 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildande av tre nya län och 

antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2016. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkan-

den: 
- Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget och följande 

tilläggsyrkande kring arbetet framåt: 
 
”Kungsörs kommun skulle även vilja göra följande påpekan-
den och medskick till kommitténs och Regeringens fortsatta 
arbete:  
• den statliga regionala myndighetsindelningen måste sam-

manfalla med de nya länen och genomföras skyndsamt.  
• den statliga närvaron får inte koncentreras till ett fåtal or-

ter, utan ha en tydlig förankring och närvaro i hela regio-
nen.  

• för att indelningsreformen ska bli framgångsrik krävs en 
verklig decentralisering av makt, befogenheter och resurser 
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till de folkvalda regionerna. Därför bör en genomlysning av 
möjligheterna att öka beslutanderätten kring tillväxtfrågor, 
EU-program inkl landsbygdsprogrammet och infrastruk-
turfrågor göras. De folkvalda regionerna bör också ges 
större inflytande inom bl.a. delar av arbetsmarknadspoliti-
ken, kompetensförsörjning och integrationsfrågor.  

• tvingande kommunsammanslagningar får under inga om-
ständigheter bli en effekt av regionaliseringen. Istället 
måste möjligheterna att på ett mer effektivt och smidigt sätt 
samarbeta kommuner emellan förbättras.” 

- Roland Jansson (SD), Stellan Lund (M) och Kerstin Åkesson 
(MP) yrkar avslag 

- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslaget 
 
 Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt 

propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa 
proposition enligt följande: 

 
1) Framskrivet förslag – avslag 
2) Om framskrivet förslag: ställningstagande till tilläggsyrkandet 

 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 

framskrivet förslag eller avslår det och finner att kommunstyrelsen 
besluta enligt framskrivet förslag. 

 
Proposition 2 Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 

Petter Westlunds tilläggsyrkande men finner att så inte är fallet. 
 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 

Den som röstar för att tilläggsyrkandet ska avslås röstar ja. Den 
som röstar för tilläggsyrkandet röstar nej. 

 
 Följande ledamöter röstar ja: Dan Stigenberg (S), Mikael Peterson 

(S), Hendrik Mayer (FP), Christer Henriksson (V), Stellan Lund 
(M), Niklas Magnusson (M), Roland Jansson (SD) och Per 
Strengbom (S). 

 
 Nej röstar: Kerstin Åkesson (MP), Madelene Eriksson (C) och 

Petter Westlund (C). 
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 Omröstningen slutar med 8 ja- och 3-nejröster. Tilläggsyrkandet 
har således röstats ner. 

 
Beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildande av tre nya län och 

antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 22/2016. 
 
Särskilt yttrande Hendrik Mayer (L) anmäler särskilt yttrande till protokollet. 
 
Reservationer Följande reservationer mot kommunstyrelsens beslut anmäls: 

- Stellan Lund (M) skriftligt 
- Roland Jansson (SD) skriftligt 
- Kerstin Åkesson (MP) muntligt. 

 
Protokollsanteckning Madelene Ericsson och Petter Westlund båda (C) anmäler skriftlig 

protokollsanteckning. 
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§ 179 
Gränsdragningslista mellan Kungsörs kom-
mun och Kungsörs KommunTeknik AB och 
mellan Kungsörs KommunTeknik AB och 
Kungsörs Vatten AB (KS 2016/299) 
För att tydliggöra gränsdragningen mellan hyresgäst och fastig-
hetsägare har en gränsdragningslista arbetats fram. Den är tänkt att 
gälla mellan 
- Kungörs kommun och Kungsörs KommunTeknik AB 
- Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB 
 
En liknande gränsdragningslista mellan Kungsörs kommun och 
Kungsörs Fastighets AB kommer att tas fram och lyftas för beslut. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-08-23 

inklusive bilaga (gränsdragningslista) 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar gränsdragningslistan mellan Kungsörs 

kommun och Kungsörs KommunTeknik AB och mellan Kungsörs 
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning, tillsammans med övriga förvalt-
ningar, Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB, får 
i uppdrag att hålla gränsdragningslistan uppdatera och komplet-
tera den i de fall det uppdagas brister. 

 
 Antagen lista redovisas som KS-handling nr 23/2016. 
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§ 180  
Svar på revisionsrapport – Ärendehantering 
inom individ- och familjeomsorg 
(KS 2016/161) 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur ärende-
hanteringen skett vid beslut om placering och när avtal ingåtts med 
den externa leverantören av boendeplatser.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att  
- socialnämnden brustit kraftigt i sin interna kontroll av både 

ärendehantering vid beslut om placering och när avtal ingåtts 
- bristande rutiner och kontroller i flera fall vid externa place-

ringar orsakat kommunen betydande kostnader under 2015. 
 
En uppföljning av denna granskning kommer att genomföras under 
senare delen av 2016. 
 
Revisionen önskar socialnämndens och kommunstyrelsens svar på 
rapporten.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till svar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2016-04-17 och granskningsrap-

porten 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-09-11 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på 
revisionsrapporten Ärendehantering inom individ- och 
familjeomsorg som sitt eget. 
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§ 181  
Svar på revisionsPM – Granskning av 
stiftelser i Kungsörs kommun år 2015 
(KS 2016/240) 
Kommunrevisor Lars Wigström har genomfört en granskning 
kommunens stiftelser och funnit att  
- stiftelserna förvaltas på ett korrekt sätt 
- årssammanställningarna är upprättade enligt stiftelselagen 
- stiftelserna sköts enligt stiftelsernas stadgar 
- den interna kontrollen varit tillräcklig  
 
Revisorns föreslår att  
- kommunen ska se över om någon/några stiftelser kan avslutas 
- sammanslagning genom permutation av stiftelser bör 

övervägas där det finns likvärdiga ändamål med avkastningen 
 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till svar av 
vilket framgår att en översyn enligt revisorns förslag kommer att 
genomföras. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorns PM daterat 2016-06-14  
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-09-06 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på 

revisionsPM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 
2015 – som sitt eget. 
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§ 182  
Redovisning av uppdrag – Förslag till 
förvaltningsförändring av våra stiftelser 
(KS 2016/240) 
Kommunstyrelsens förvaltning har av kommunstyrelsen fått i 
uppdrag att  
- arbeta för en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital 

- utreda om stiftelser med ringa kapital kan upplösas enligt 
stiftelselagen eller överväga om flera stiftelser kan slås 
samman via permutation 

 
Uppdraget har tillkommit sedan revisorn för stiftelserna kommit 
med förslag om att  
- kommunen ska se över om någon/några stiftelser kan avslutas 
- sammanslagning genom permutation av stiftelser bör över-

vägas där det finns likvärdiga ändamål med avkastningen 
 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram ett förslag där: 
- stiftelsen Skarpskyttekassan förslås avslutas 
- permutation genom föreslås för: 

a) sammanslagning av Johan Olssons fond, Donationsfond till 
konstföremål, JH Anderssons fond och Hörlins fond 
 
Med gemensamt ändamål: användning i samband med 
centrumutvecklingen för stadens förskönande 
 

b) sammanslagning av Kungsörs sociala samfond, Anna 
Almgrens fond och Stahres fond 
 
Med gemensamt ändamål (som Kungsörs sociala samfond 
idag): främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar 
och handikappade i avseende på sådana ändamål och 
behov som staten och kommunen icke vanligtvis tillgodoser 
med utdebiterade medel 

 
c) sammanslagning av Greta och David Norrhammars fond, 

Kungsörs Motorklubbs minnesfond och Premie- och sti-
pendiefond för elever vid skolväsendet, Kungsörs kommun 
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Med gemensamt ändamål: klass-stipendium samt i övrigt 
överensstämma med ändamålen i Premie- och stipendie-
fond för elever vid skolväsendet, Kungsörs kommun  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 150 (uppdrag) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse med förslag 

till förvaltningsförändring av stiftelserna 2016-09-06 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar avsluta stiftelsen Skarpskyttekassan 

genom att skänka kvarstående medel till Kungsörs skytteförening. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om permutation för övriga 

stiftelser hos Kammarkollegiet i enlighet med förvaltningens för-
slag. 
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§ 183  
Samverkansavtal med IP Only för att kunna 
erbjuda fiber till alla hushåll och företag i 
hela kommunen (KS 2016/346) 
Kungsörs kommun har möjlighet att genom ett samverkansavtal 
med företaget IP Only få till stånd en lösning så att alla hushåll, 
fritidshus och företag på landsbygden erbjuds fiberlösning. 
Kostnaden kommer att vara samma oberoende var fastigheten är 
placerad inom kommunens gränser.  
 
Samverkansavtalet innebär inte att IP Only har ensamrätt i 
Kungsörs kommun utan även andra företag som också vill ha ett 
samverkansavtal på samma premisser kan få det. 
 
Avtalet är inte tvingande. Vill ett område skaffa fiber genom bya-
lag, ansöka om medel och använda annan leverantör står det bya-
laget fritt att göra det. 
 
Med detta samverkansavtal behöver inte byalag bildas för att driva 
frågan om länsstyrelsen. IP Only kommer att sköta alla sådana 
kontakter och även de bidrag som företaget kan ansöka om. 
 

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

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C), Mikael Peterson (S) och Christer Henriksson (V) bifall till för-
slaget. 
 

Beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, genom kom-
munchefen, i uppdrag att teckna samverkansavtal med IP Only för 
att kunna erbjuda fiber till alla hushåll och företag i hela kommu-
nen. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-09-26  32 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Tekniska chefen, Kungsörs Fastighets AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 184  
Begäran om ändring av detaljplan – Detalj-
plan DP 186, fastigheten Kaplanen 7  
(KS 2016/268) 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) önskar en ändring i detaljplanen 
DP 186. Bolaget äger fastigheten Kaplanen 7 och önskar möjlighet 
att bygga nya bostäder på den plats där det idag finns en byggnad 
som bl.a. innehåller en gymnastiksal. 
 
Bolaget önskar ändringen så att de kan slutföra den förändring av 
fastigheten som håller på att skapas i och med nya bostadsfastig-
heten som byggs. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KFAB:s skrivelse 2016-08-12 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Mikael Peterson (S) bifall till för-

slaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvarige – 

tekniska chefen – att ta fram ett förslag till ändring i detaljplan DP 
186 för att möjliggöra byggande av nya bostäder på fastigheten 
Kaplanen 7. 

 
 Planen bekostas av Kungsörs Fastighets AB. 
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§ 185 
Tilldelningsbeslut – upphandling nytt äldre-
boende Södergården (KS 2015/247) 
Kungsörs KommunTeknik AB har med hjälp av konsulter projek-
terat och med upphandlingskontoret vid Västra Mälardalens Kom-
munalförbund upphandlat tillbyggnad av äldreboende Södergår-
den.  
 
Upphandlingen är genomförd med öppet förfarande och entrepre-
nadformen är en totalentreprenad.  
 
Entreprenaden avser tillbyggnad av äldreboendet Södergården med 
1 855 m2 samt tillhörande markarbeten för utemiljö. Tillbyggda 
ytan omfattar 20 lägenheter om 35 m2 samt gemensamma ytor för 
både boende och personal. 
 
Två anbudsgivare har lämnat anbud. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att kommunstyrelsen, i 
egenskap av upphandlande myndighet, 
- antar anbud nummer 1 som är det mest ekonomiskt fördel-

aktiga 
- anger den 7 oktober 2016 som avtalsspärr och  
- delegerar till tekniska chefen att teckna erforderliga beställ-

ningsskrivelser 
 
   Totalkostnaden för projektet beräknas till 52 655 000 kronor, 

varav entreprenadkostnaden är 43 726 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-09-22 
jämte utvärderingsmatris  

 
Beslut Kommunstyrelsen antar anbud nummer 1 – Tuna Förvaltning & 

Entreprenad AB, org 556743-2520 som totalentreprenör i byggan-
de av nytt äldreboende vid Södergården som det mest ekonomiskt 
fördelaktiga. 

 
 Avtalsspärr anges till den 7 oktober 2016. 
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 Tekniska chefen får i uppdrag att teckna erforderliga beställnings-
skrivelser. 
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§ 186 
Investering – Om- och tillbyggnad Söder-
gården (KS 2015/247) 
Projektering av tillbyggnad av Södergården är nu klar och anbud 
ska antas för totalentreprenaden. Tillbyggnaden gäller 20 
lägenheter i anslutning till Södergården. När den är klar kan nästa 
del påbörjas – ombyggnad av nuvarande Södergården. 
 
När kommunfullmäktige gav projekteringsuppdraget för 
tillbyggnadsprojektet noterades att kommunfullmäktige ska ge 
klartecken till att påbörja investeringen när upphandlingen var 
klar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 24 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja tillbyggnaden 

av Södergården och beviljar investeringen ”Om- och tillbyggand 
av Södergården”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 55 
miljoner kronor ur kommunens investeringsbudget. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-09-26  36 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Miljöstrategen, ekonomichefen, ekonomen för 
kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 187 
Investering – Inköp nya poolbilar  
(KS 2016/244) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nuvarande poolbilar ska 
bytas ut. De nuvarande bilarna börjar bli slitna med dyrbara repa-
rationer som följd. 
 
Med nya fordon kan man välja sådana som minskar miljö- och 
klimatpåverkan. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblanketter 2016-06-20 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 

få fram erforderligt underlag, fordonstyp, kostnad m.m. 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att lösa ut de två leasingavtal som 

idag finns. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-09-26   37 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Kungsörs Återvinning & secondhand, ekonomen för 
kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 188 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Återvinning i samarbete med Sven-Olof 
Jansson (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kungsörs Återvinning & secondhand söker i samarbete med Sven-
Olof Jansson 3 000 kronor för en förstudie kring tiggande romers 
situation och intresse av att delta i ett integrationsprojekt. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet avslås. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Kungsörs Återvinning & secondhand 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
 

Beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan från Kungsörs Återvinning & 
secondhand. 

 
 Motivering: Projektet faller inte under det som medlen avsattes 

till, nämligen att främja integrationen av nyanlända och asylsö-
kande i samhället. 
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§ 189 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Ridklubb (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kungsörs Ridklubb beviljades i april medel för ett projekt i två 
delar – ridning för barn/ungdomar från Skogsuddens HVB-hem 
respektive sommarkollo med samma ungdomar + alla barn och 
ungdomar i Kungsör.  
 
Inför ett nästa steg skulle verksamheten utvärderas. Det har nu 
gjorts och visar ett mycket lyckat resultat. Ridklubben vill nu få 
fortsätta projektet i de två delarna – träffar/ridning för ensamkom-
mande flyktingbarn tillsammans med ungdomssektionen hösten 
2016/våren 2017 och ett sommarkollo 2017. 
 
Förvaltningen föreslår att den första delen ska beviljas, men upp-
mana ridklubben att återkomma med en ansökan kring sommar-
kollo 2017 senare i höst. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 73 
• Ansökan från Kungsörs Ridklubb 2016-09-05 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-09 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- Petter Westlund (C) yrkar avslag 
- Roland Jansson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutat enligt 
förvaltningens förslag.  
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Kungsörs Ridklubb, ekonomen för kommunstyrelsen, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

   

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Ridklubb bidrag ur den av-
satta miljonen för integrationssatsningar med 92 800 kronor, dvs. 
för den första delen i ansökan - träffar/ridning för ensamkomman-
de flyktingbarn tillsammans med ungdomssektionen hösten 2016/ 
våren 2017.  

  
 Motivering: Satsningen klubben vill göra stämmer mycket väl 

överens med målen för de avsatta medlen – att verka för och 
främja integrationen i Kungsör.  

 
 Ridklubben uppmanas att återkomma med en ansökan för 

sommarkollo 2017 senare under hösten. 
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§ 190 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och budget- och bokslutsberedningen 2017 
(KS 2016/300) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunstyrelsen och budget- och 
bokslutsberedningen 2017. Förslaget innebär att styrelsen som 
grund sammanträder fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-14 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdes-

dagar för 2017 till: 
 
30 januari,  
27 februari,  
27 mars,  
24 april,  
22 maj,  
19 juni,  
28 augusti,  
25 september,  
23 oktober,  
27 november och  
18 december 
 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget 
annat beslutas. 
 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings sammanträden 
2017 fastställs till: 
- Bokslutsberedning – 16 januari (kl. 8.30-15.00), 22 maj (kl. 

13.00-16.30) och 9 oktober (kl. 13.00-16.30) 
- Budgetberedning – 8 maj (kl 8.30-15.00) och 13 november (kl. 

13.00-16.30) 
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§ 191 
Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning (KS 2014/342)  
Sussanne Söderström (SD) har begärt att få bli befriad från 
uppdraget som adjungerad i kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Sussanne Söderström 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Sussanne Söderström från uppdraget som adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med den 27 september 2016 

- utser Gurli Söder (SD), Skolgatan 1 B, 736 33 Kungsör, till ny 
adjungerad i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från och med den 27 september 2016 och resterande mandat-
period 
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§ 192 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för 
Kungsörs Husmodersförening under perioden 2016-09-01 – 2019-
08-31. Dnr KS 2016/122 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 193 
Meddelanden 
Västmanlands Kommuner och Landsting informerar om att 
Kungsörs kommun ska betala 212 000 kronor i förbundsavgift 
2017. Dnr KS 2016/283 

 

Amys familjehem AB har fått klartecken att bedriva HBV-boende 
på Drottninggatan 30 i Kungsör. Dnr KS 2016/288 

 

En skrivelse har skickats till civilministern Ardalan Shekarabi 
angående fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner. Dnr KS 2016/298 

 

Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab 
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2016 är 8 544 531 
kronor. Dnr KS 2016/312 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från trafikförordningen: 

- Tung och lång transport TRV 2016/69396 - Nynäshamn - 
Kungsör 2016-08-10 - 2016-09-09  för brodel (odelbar last-
enhet). Dnr KS 2016/281 

- Lång transport TRV 2016/72059,TRV 2016/73532 och TRV 
2016/72063 – Kungsör-Örebro 2016-08-22 – 2016-09-21 för 
betongtakstolar. Dnr KS 2016/294, KS 2016/297, KS 2016/293 

- Tung och bred transport TRV 2016/75238 – Upplands Västby 
– Kungsör och omvänt 2016-08-30 – 2017-02-28.  
Dnr KS 2016/306 

- Tung och bred transport TRV 2016/75389 Örebro – Kungsör 
och omvänt 2016-08-30 – 2017-02-28. Dnr KS 2016/307 

 

Kallelse till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2016-09-15.                  
Dnr KS 2016/314 
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Miljöstategen Therés Andersson har den 5 september 2016 skickat 
ett yttrande över kommissionens förslag till ansvarsfördelningsför-
ordning och förslag till förordning om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markan-
vändning och skogsbruk. Dnr KS 2016/287 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för  

- Cirkusföreställning (allmän sammankomst) vid gamla Folkets 
park och i Valskog vid idrottsplatsens parkering den 28 och 30 
augusti 2016. Dnr KS 2016/219 

 

Schakttillstånd har beviljats 

- den 17 augusti 2016 av VA-chefen Jaafar Ibrahim till Mälar-
energi Elnät AB för reparation av kabel på Birkagatan 27.  
Dnr KS 2016/290 

- den 14 september 2016 av gatu- och markchefen Magnus 
Ribbing till Mälarenergi Elnät AB för ny lågspänningskabel på 
Fredsgatan, vid järnvägsstation. Dnr KS 2016/328 

 

På uppdrag av Räta Linjen har WSP Analys & Strategi beräknat 
effekterna av: 

- genomförda åtgärder för mötesfrihet på väg 56 och 

- vilken nyttopotential som ligger i mötesfrihet på hela väg 56.  

Resultatet publiceras i en rapport. Slutsatsen är bl.a. att åtgärder 
för mötesfri väg 56 ger betydande samhällsekonomiska nyttor och 
att även med högt antagande för investeringskostnad är åtgärderna 
samhällsekonomiskt lönsamma. Dnr KS 2016/315 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Västmanlands läns luftvårdsförbunds 
styrelsemöte 2016-06-09. Dnr KS 2016/291 

• Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
förbundsdirektion 2016-08-25, § 71-85 
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Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

- Lösspringande hundar Dnr KS 2016/284 

- Dålig sikt i korsning och bygglov i Valskog Dnr KS 2016/292 

- Färg på husfasad behöver piggas upp. Besvarad av Eva Kron-
kvist, Kungsörs Fastighets AB. Dnr KS 2016/305 

- Oläsliga och trasiga info-skyltar vid Stengärdets naturreservat. 
Besvarad av kommunekologen Sofia Peräläinen.                  
Dnr KS 2016/317 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:  

- Upphandling av arbetskläder för kök, städ, vård och labb - 
Invite Europe AB. Avtalstid: 2016-06-01 – 2019-05-31              
Dnr KS 2014/457 

- Förlängning av ramavtal årsentreprenad ventilationsarbeten - 
Inneväder AB. Avtalstid: 2016-12-01 – 2019-11-30. 
Dnr KS 2016/318 

- Förlängning av ramavtal Tekniska konsulttjänster område I – 
Arkitekt, projektering - Studio A Arkitekter AB, Modellera 
Arkitektur AB och Bygg-Ark. Avtalstid: 2016-10-01 – 2017-
09-30. Dnr KS 2016/319. 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad VS-
arbeten - CW Rör Cyrus-Wallenborg AB. Avtalstid: 2016-12-
01 - 2019-11-30. Dnr KS 2016/320 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster. Område J: Bygg, konstruktion, byggledning och be-
siktning - Byggkonsult KNSS AB. Avtalstid: 2016-10-01 - 
2017-09-30. Dnr KS 2016/321 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster. Område E, Planarbete – Metria AB, Tengbomgruppen 
AB och Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB Avtalstid: 2016-
10-01 - 2017-09-30. Dnr KS 2016/322 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster område H. Processteknik inom vatten och avlopp – 
Ramböll Sverige AB och ELVA ProcessAutomation AB. 
Avtalstid: 2016-10-01 - 2017-09-30. Dnr KS 2016/323 
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- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster Område G. El, automation, byggledning och besiktning 
– SN Elteknik AB och ELVA ProcessAutomation AB. 
Avtalstid: 2016-10-01 – 2017-09-30. Dnr KS 2016/324 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal årsentreprenad elar-
beten- Arboga EL-team AB. Avtalstid: 2016-12-01 - 2019-11-
30. Dnr KS 2016/325 

- Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsult-
tjänster Område F - VVS, ventilation, styrteknik, byggledning 
och besiktning – VVS Konsult i Köping AB, L.E.B. Consult 
AB och IKB Inneklimatbyrån AB. Avtalstid: 2016-10-01 – 
2017-09-30. Dnr KS 2016/326 

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

 

Tekniska chefen Stig Tördahl har undertecknat markupplåtelse-
avtal för anläggning av fjärrvärme i Kungsör Valskog 4:1 och 
Kungsör Valskog 8:1 med Köpings kommun. Dnr KS 2016/309 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat en över-
enskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan 
kring anställdas sjukfrånvaro mellan Kungsörs kommun och För-
säkringskassan under perioden 2016-06-01 - 2020-12-31.  
Dnr KS 2016/295 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
16:45 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019 
16:47 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-
/kulturskolorna läsåret 2016/2017 

        
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 194 
Investering – Ny bil till hemtjänsten 
(KS 2016/205) 
Socialnämnden önskar investera i en ny bil till hemtjänsten. Hem-
sjukvården ökar med fler hembesök hos patienter i ordinärt boen-
de. I dagsläget har hemtjänsten en bild, men skulle behöva en till. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett daterad 2016-01-27 
• Socialnämndens protokoll 2016-05-17, § 47 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny bil hemtjänsten”.  

Investeringen får ianspråkta maximalt 220 000 kronor ur kommu-
nens investeringsbudget och socialnämnden tillförs de ökade 
driftmedel under avskrivningstiden – 5 år. 

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
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§ 195 
Bidrag ur integrationsmiljonen – del 2 KFD 
Kungsör ekonomisk förening (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera 
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisa-
tioner. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen 
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska upp-
ge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De 
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
KFD Kungsör beviljades i maj medel för de fyra första månaderna 
i ett bidrag som då söktes på årsbasis. En utvärdering skulle ske 
därefter för att bl.a. se om intresset för projektet. En utvärdering 
har skett och KFD ansöker nu om del två – ytterligare fyra måna-
der i projektet.  

 
Förvaltningen föreslår att ytterligare fyra månader ska beviljas. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-23, § 104 
• Utvärdering del 1 
• Ansökan del 2 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-09-23 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar KFD Kungsör bidrag ur den avsatta 
miljonen för integrationssatsningar med 69 000 kronor för del 2 i 
projektet.  

 
 Motivering: Projektet har fått en bra start och har förutsättningar 

att under hösten utvecklas vidare och bidrag positivt till integra-
tionen av ungdomar i Kungsör. 
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