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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 22 maj 2017, klockan 16.00-17.35. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Claes 
Wolinder (L), Christer Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Eriksson (C) och Petter Westlund (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Peter Åkesson (MP), Ari Jaanus (SD) del av § 93 a och Dan Stigenberg (S) del av §§ 93 a-

107 
 

Ersättare  Dan Stigenberg (S) del av § 93 a, Barbro Olausson (L), Rickard Axelsson (L), Joel Petersson 
(V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C) och Kenneth Axelsson 
(KD). 

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

Kristina Andersson 
 
Under § 93 a även kanslichef i Köpings kommun Fredrik Alm och handläggaren på 
överförmyndarkontoret Linda Söder Jonsson  

 

Utses att justera Marie Norin Junttila 
Ersättare för 
justerare Mikael Peterson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2017-05-23, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       93-107 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
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 Marie Norin Junttila 
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§ 93 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 

 
a) Kanslichef Fredrik Alm och handläggaren på överförmyndar-

kontoret Linda Söder Jonsson informerar överförmyndar-
verksamhet;  
- nämndens organisation – en gemensam nämnd med Köpings 
kommun som värdkommun 

- verksamhet – uppdraget omfattar tillsyn, utbildning och ut-
redningar. Antalet ärende relativt konstant 

- ekonomi – kommunernas arvoden ökar då färre personer kan 
betala sina gode mäns arvoden. Bedömningen är att kostnader-
na kommer att öka då de nya som tillkommer är svårare ären-
den. 

- vad är på gång – framtidsfullmakter, ny kommunal- och för-
valtningslag förändrar delegation, nya regler för statlig ersätt-
ning för ensamkommande barn, utökat samarbete med Sura-
hammar och Hallstahammars kommuner och gemensam ut-
bildning i länet om ökad suicidrisk och risk att ensamkom-
mande barn avviker vid åldersuppskrivning. 
 

b) Kanslichef Eva Kristina Andersson vidareinformerar om 
beläggningsstatistik för kommunens stödboenden och HVB-
hem för ensamkommande barn.  
 
Kommunen har i nuläget ansvar för 62 barn av vilka 37 är 
asylsökande och 25 fått permanent uppehållstillstånd. I 
kommunens boenden finns 32 ungdomar. Övriga fördelas på: 
- kommunens familjehem 17 
- konsulentstödda familjehem 6 
- släktplaceringar i familjehem 6 
- ekonomiskt bistånd, studerar 1  
Dnr KS 2014/440 

 
Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 94 
Svar på motion – Inför årligt miljöbokslut  
(KS 2017/38) 
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar står bl.a. 

- Som medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner rapporteras 
årligen ett antal nyckeltal in. En större del av ekokommunerna 
använder dessa nyckeltal för att årligen beskriva och rapportera 
sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen som sitt 
miljöbokslut. 

- Internt i kommunen pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal 
för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på kom-
plettering med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommu-
nen som organisation. 

- Förvaltningen är positiv till förslaget om gröna nyckeltal. En 
förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga 
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut. 

- Miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie 
verksamheten i samtliga förvaltningar och inte en separat före-
teelse. Miljö bör därför ingå i ordinarie process för 
rapportering. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 28 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om separat miljö-

bokslut. 
 
 Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna 

nyckeltal som redan används och årligen redovisa dessa på 
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kommunens webbplats tillsammans med en utökad analys av 
resultaten. 
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§ 95 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras av 
de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier. 
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KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrakanden: 
- återremiss för fördjupad utredning Madelene Fager (C) 
- bifall till beredningens förslag från Mikael Peterson (S) och 

Marie Norin Juntilla (S). 
 

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Härefter konstaterar ordföranden att endast ett förslag återstår. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras 
av de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventa-
rier. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) skriftligt. 
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§ 96 
Svar på motion – Öppna tillagningskök i 
Björskogsskolan (KS 2017/41) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Björskogs skola får blir 
ett eget tillagningskök snarast, dock senast januari 2018. Köket ska 
enligt motionären laga mat till förskola, skola och fritidshem.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- nuvarande kök i Björskogs skola är ett mottagningskök och 
tillagning görs i köket vid Kung Karls skola 

- i den nya skolan son nu uppförs byggs ett kök med kapacitet 
för att laga mat till förskolor och samtliga grundskolor i 
Kungsörs kommun 

- om ett tillagningskök startas i anslutning till Björskogs skola 
blir det lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhåll-
ning av mat, något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs 
skola, minskat antal och kostnad för transporter mellan 
Kungsör och Valskog samt krav på en viss upprustning av 
köket i Björskogs skola. 

 
Förslaget om tillagningskök i Björskogs skola är praktiskt genom-
förbart. En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras 
om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-08 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogs 
skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transpor-
ter. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Lund (M) 

återremiss för att genomföra utredningen innan motionen 
besvaras. 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att genomföra en ut-

redning av förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogs 
skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transpor-
ter innan motionen besvaras. 
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§ 97 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2017 – Kungsörs kommun (KS 2017/229) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version i form av: 
- en ekonomisk sammanställning och  
- en måluppföljning 

 
Rapporten är mycket övergripande och innehåller t.ex. inga 
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser eller 
noter.  
 
Årsprognosen visar att vi beräknar kunna nå budgeterat över-
skott om fem miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22, § 
5 jämte tjänsteskrivelse med bilagor 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 
och lägger den till handlingarna. 
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§ 98 
Delårsrapport per den 30 april 2017 – 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2017/234) 
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden 
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott på 667 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport 1 2017 Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping Arboga Kungsör  

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 99 
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram 
ett förslag till budgetramar för 2018-2020. Förslaget bygger på den 
centrala ledningsgruppens förslag till korrigerat förslag utifrån 
kända budgetförutsättningar, antaganden och kända önskade till-
skott samt majoritetens prioriteringar. 
 
Förslaget innebär planering utifrån: 
- invånarantal om 8 500 personer 
- löneutrymme om 2,7 procent 
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt 

ökad hyror om 1,4 procent 
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, 

centrumplan, Södergården och nya skolan) 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   

 
Majoritetens förslag innebär att ingen kompensation lämnas för 
prishöjningar, minskade statsbidrag från välfärdsmiljarden och 
därmed ett budgeterat resultat 2018 på +7,5 miljoner kronor.  
 
Efter budgetberedningen lades dessa nya förutsättningar på 
finansen med ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att 
räkna om ramarna inför kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har genomfört detta för 2018 och de nya ramarna 
har räknats fram.  
 
Ramar för 2019-2020 behandlas under hösten när fler förutsätt-
ningar är kända. 
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Förslaget till ramar omräknat enligt budgetberedningens uppdrag (i 
miljoner kronor):  
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-08, § 2 
med underlag 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-22, § 6 
• Alliansens förslag till Budget 2018 
• Sverigedemokraternas Visionsbudget 2017-2020 

 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
efter genomförd 
omräkning Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-

jande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor: 
 

 Budget 
2017 

Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   

 
Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar: 

- Mikael Peterson (S) bifall till majoritetens förslag 

- Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till 
föreslagna budgetramar 2018, men noterar att det i Allian-
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sens förslag finns andra prioriteringar.  
 

Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med föl-
jande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor: 
 
 Budget 

2017 
Ram 
2018 

Ram 
2019 

Ram 
2020 

Kommunstyrelsen 71,0 72,1   
Barn- och utbildningsnämnden 207,8 217,4   
Socialnämnden 226,3 229,0   
DELSUMMA 505,1 518,5   
Finans 510,1 526,0   
NETTO 5,0 7,5   
 
Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). 
 
Internräntan fastställs till 1,7 procent. 
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 tas under hösten när fler 
förutsättningar är kända. 
 
En översyn av taxor och avgifter görs under hösten för beslut 
senast i november 2017. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) 
 
Särskilt yttrande Centerpartiet, genom Madelene Fager, anmäler särskilt yttrande till 

protokollet kring investering i nya poolbilar. 
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§ 100 
Kommunfullmäktiges mål 2018  
(KS 2017/222) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, 
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha 
maximalt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
Ett beslut har fattats om tillfällig ändring av första målet under 
2017. 
 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. Budgetberedningen 
föreslår oförändrade mål. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 (mål 1-4) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 215 (ändring 

mål 1 under 2017) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 25 (mål 5) 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-05-08, § 3 
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Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktig beslutar att de kommunövergripande kommun-
målen för 2018 ska vara oförändrade. 
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§ 101 
Ändring av antal mandat i kommunfullmäk-
tige (KS 2017/159) 
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför 
nuvarande mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har 
åter aktualiserats.  
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. 
föreslår enhälligt att antalet mandat minskas till 31. 
 
Kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberätti-
gade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Kungsör 
har i nuläget 39 mandat. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05 
med bilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 76 Bordläggning 
 
Beslut Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 102 
Regional digital Agenda för Västmanlands 
län (KS 2016/400) 
Länets kommuner har rekommenderats att anta den Regionala 
Digitala Agendan för Västmanlands län samt delta i arbetet med 
att ta fram en regional handlingsplan. 
 
Avsikten med en regional digital agenda för Västmanland är att få 
till stånd ett sammanhållet arbete inom länet och ta tillvara den 
potential och möjligheter som digitaliseringen ger, för att möta 
befintliga och kommande samhällsutmaningar. Målsättningen i 
strategin är: Ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster 
möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor. 
 
Fyra områden har tagits fram: livshändelseperspektiv, samverkan, 
digitalt utanförskap och infrastruktur. 
 
Strategin ska sedan följas av en handlingsplan. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen ska anta 
agendan. Länets kommuner har olika förutsättningar och behov. 
Av den anledningen bedömer kommunstyrelsens förvaltning att ett 
arbete med att ta fram en regional handlingsplan inte har samma 
möjligheter att möta de lokala behoven som en lokal handlings-
plan.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunens ska följa utvecklingen av 
regionens arbete med att ta fram en regional handlingsplan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Regionsstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 71 Regional Digital 
Agenda 

• Förslag till strategi – Regional digital agenda 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar den regionala digitala agenda som sin 

egen. 
 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att följa regionens 

arbete med att ta fram en regional handlingsplan. 
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§ 103 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner 2017 i nämnderna  
(KS 2017/69) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Som ett led i denna har barn- och utbildningsnämndens, 
socialnämndens och bolagens i kommunkoncernen internkontroll-
planer för 2017 begärts in.  
 
Nämnderna har antagit sina planer och dessa rapporteras nu till 
kommunstyrelsen. Planerna för bolagen kommer att behandlas på 
respektive styrelsemöte i juni och rapporteras därefter till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-04-25, § 68 med bifogad 
internkontrollplan 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 12 
med bifogad internkontrollplan 

 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden 

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

plikt, en rapport efter årets utifrån fastställda planer. 
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§ 104 
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning av målstyrning (KS 2017/151) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en 
uppföljande granskning av målstyrning.  
 
Revisionen kom bl.a. fram till att: 

- målstyrningsarbetet endast delvis varit ändamålsenligt 

- de funnits otydligt formulerade mål som inte bidragit till en 
tydlig styrning 

- ett stort antal mål har inte gått att mäta vid årets slut, vilket 
innebär att kommunfullmäktige inte kunnat ta del av i vilken 
omfattning målen för 2016 uppnåtts 

- det digitala verktyget beskrivs som otillgängligt och svårt att 
arbeta i 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår att revisorernas synpunkter ligger helt i linje med 
de förändringar som genomförts under 2016 

- en ny målstyrningsprocess har startat där ett begränsat antal 
mätbara och tidssatta mål antas. Processen har tydliggjorts och 
förenklats 

- för de mål som beslutades för 201 gäller den gamla 
målstyrningen och de har följts upp enligt det gamla systemet. 
Fler av de målen gick inte att mäta vid årets slut och kommer 
att ske så snart resultat finns tillgängligt och sedan 
kommuniceras till kommunstyrelsen 

- stödverktygen kopplade till modellen har gåtts igenom. En 
uppgradering av digitalt stödverktyg kommer att ske. Fram till 
dess ansvarar processledaren för planering och 
resultatredovisning med analys sammanställs centralt och 
kommuniceras med kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas skrivelse daterad 2017-03-29, inkommen 2017-
04-03 jämte revisionsrapport daterad 2017-03-01 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04 
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Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revi-
sionsrapporten Uppföljande granskning av målstyrning som sitt 
eget. 
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§ 105 
Tillämpningsanvisningar till Reglemente för 
intern kontroll (KS 2017/188) 
Revisorerna har efterlyst tillämpningsföreskrifter till kommunens 
reglemente för intern kontroll. Delvis har dessa instruktioner 
funnits i kommunstyrelsens beslut kring intern kontroll, vilket 
nämnderna fått del av. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
sammanställda tillämpningsanvisningar. Till dessa har också 
fogats utdrag ur dokument som tas fram vid de olika momenten i 
processen med intern kontroll.  

 
Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har rätt att utfärda 
anvisningar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-21 
med bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar föreslagna Tillämpningsanvisningar till 

Reglemente för intern konttroll. Dessa ska tillämpas av kommun-
styrelse, nämnder, revisorer och bolagen i kommunens kommun-
koncern. 

 
 Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr 18/2017. 
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§ 106 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidschef Mikael Nilsson har den 4 april 2017, § 8, beslutat beta-
la ut aktivitetsbidrag om sammantaget 52 710 kronor för andra 
halvåret 2016. Bidragen fördelas på 12 föreningar.  
Dnr KS 2016/43 

 

Fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 11 april 2017, § 12 att 
bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag med 2 850 kro-
nor. Dnr KS 2017/66 

 

Fritidschef Mikael Nilsson har den 18 april 2017, § 13 beviljat 
Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 000 kronor för 
julgransplundringen 2017. Dnr KS 2017/47 

 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 8 maj 2017, 
§ 14, uppdragit åt Rigmor Åkesson att företräda kommunen vid 
Västerås kommunstyrelseordförande Anders Teljebäcks 60-års-
uppvaktning. Dnr KS 2017/228 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 10 maj 2017, § 16, 
reviderat riktlinjerna för information och kommunikation.  
Dnr KS 2017/235 

 

Avdelningschef kultur, fritid och kommunikation Astrid Qvarnlöf 
har den 11 maj 2017, § 17, beslutat om fördelning av bidragen till 
sommarlovsaktiviteter 2017. Dnr KS 2017/215 

 

Avdelningschef kultur, fritid och kommunikation Astrid Qvarnlöf 
har den 12 maj 2017, § 18, beslutat om bidrag till studieförbunden 
2016. Dnr KS 2017/145 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 107 
Meddelanden 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en utbetalning 
av ersättning angående kommuner och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
2017. Dnr KS 2017/133 

 

Länsstyrelsen har beslutat att Kungsörs kommun tilldelas bidrag 
sammanlagt om 127 200 kronor för det lokala naturvårdsprojektet 
Sjögullsbekämpning, etapp 3. Dnr KS 2013/290 

 

Länsstyrelsen har beslutat att Kungsörs kommun tilldelas bidrag 
sammanlagt om 90 000 kronor för det lokala naturvårdsprojektet 
Sjögullsbekämpning, etapp 4. Dnr KS 2014/394 

 

Restaurang American Pizza, Drottninggatan 32, har fått tillstånd 
om uteservering i anslutning till restaurangen. Dnr KS 2017/216. 

 

Länsstyrelsen Östergötland ger Spotscale AB utvidgat tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 2017/130 

 

Memfive Fastigheter AB har överlåtit fasigheten Kungsör 
Skillinge 2:289 med adressen Rörgränd 3, till Kungsörs kommun 
för en köpeskilling av 2 500 000 kronor. Dnr KS 2017/51 

 

Tack från AnneMarie Andersson, Henrik, Johanna och Maja för 
vänlighet och omtanke vid Bernt Anderssons bortgång.  
Dnr KS 2017/217 

 

Mark- och gatuchef Magnus Ribbing har beviljat schakttillstånd 
till följande: 

• Ockelbo kabelteknik AB under perioden 2017-04-12 – 2017-
05-01 för att uppdatera trafikinfoskyltar för tågresenärer på 
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uppdrag av Trafikverket vid Fredsgatan 15/Järnvägsgatan 6. 
Dnr KS 2017/170. 

• AG Consulting AB v.19-25. Köpings kabel-tv har för avsikt att 
koppla ihop sin anläggning mellan Köping-Kungsör, från 
Borgvik till Fredsgatan. Dnr KS 2017/171. 

• Svevia AB under perioden 2017-05-02 - -2017-05-12 för 
återställning och beläggning av väg 520, bro över ravin vid 
Hogsta. Dnr KS 2017/197 

• Köpings Kabel TV mellan 2017-05-02 – 2017-05-25 på 
Gersillagatan 9. Dnr KS 2017/204 

• Mälarenergi Elnät AB under perioden 2017-05-03 – 2017-05-
17 - ska förlägga ny kabel från kabelskåp till nytt skåp vid 
infart till nya tomter. Dnr KS 2017/207 

  

Miljöstrategen Therés Andersson har den 3 april 2017 skickat in 
slutrapporter till länsstyrelsen för LONA- projekten: 
• Lådeby branddamm (ej genomfört) 
• Sjögull, etapp 3 
• Sjögull, etapp 4 

Dnr KS 2013/290, 2014/394 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största bredd för transport mellan Trelleborg och Kungsör den 20 
april - 19 maj 2017. Dnr KS 2017/19 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat 
Kungsörs kommun statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder 
för ökad kommunal ledningsförmåga med 290 000 kronor.  
Dnr KS 2016/349 

 

Kungsörs kommun har gjort en överenskommelse med CapitalUno 
AB om ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för dagvat-
ten berörande Skillinge 2:37. Dnr KS 2015/188 

 

Ekonomisk flerårsplan 2018-2020 - Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund. Dnr KS 2017/202 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-05-22  28 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

Kallelser till stämmor: 

- Leader Södermanland - Årsstämma 2017-04-20.  
Dnr KS 2017/205 

- Västmanlands Tolkservice - Årsstämma19 maj 2017.                  
Dnr KS 2017/199 

- Hedströmmens Vattenförbund - Ordinarie stämma 2017-05-24.  
Dnr KS 2017/209 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för: 

• 1:a maj-möte med talare i Pinnparken. Dnr KS 2017/182 

• Uteservering – Restaurang Phoenix mellan 2017-04-28 –  
2017-09-30. Dnr KS 2017/174 

• Valborgsmässofirande med brasa, tal, sång fyrverkeri på 
Kungsudden och Björliden, Valskog. Dnr KS 2017/206 

• Uteservering – Restaurang O´nellys mellan 2017-04-30 – 
2017-09-30. Dnr KS 2017/185 

• Krisberedskap med Frivilliga resursgruppen (FRG) för 
allmänheten på torget utanför Coop den 13 maj 2017.          
Dnr KS 2017/210 

• Uteservering – Restaurang American Pizza mellan 2017-05-05 
– 2017-09-30. Dnr KS 2017/216 

 

Inspektionsrapporter för hälsoskyddstillsyn: 

• Centralvallen med ishallen. Dnr KS 2017/211 

• Lockmora friluftsgård. Dnr KS 2017/212 

   

Beslut om timavgift för tillsyn på Lockmora 1:34, Lockmora 
friluftsgård, Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/213 

 

Rapport från Folkbildningsrådet – Folkbildningens betydelse för 
samhället 2016 
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   Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige i Arboga kommun 2017-03-30 § 16 
Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens 
kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund.                
Dnr KS 2016/375 

• Socialnämnden 2017-04-25 § 68 Socialnämndens kontrollplan 
2017. Dnr KS 2017/62 

• Socialnämnden 2017-04-25 § 62 Kompletterande mål – 
socialnämnden. Dnr KS 2016/337 

• Socialnämnden 2017-04-25 § 70 Verksamhetsförändringar 
2018-2020. Dnr KS 2016/165 

• Mälarens vattenvårdsförbund 2017-01-10 samt nya stadgar. 
Dnr 2017/220 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Minnesanteckningar från Räta linjen mötet den 9 mars 2017. 
Dnr KS 2017/181 

• Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional 
beredning 2017-03-31, § 11-23. Dnr KS 2017/57 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens     
Myndighetsförbund  2017-04-20, §§ 43-50 

• Information från Västmanlands Tolkservice 2017-04-21.     
Dnr KS 2017/200 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Gallring av skog i Skillinge. Dnr KS 2017/177 

• Vägarna i Skillinge. Dnr KS 2017/176 

• Trafikskylt för väjningsplikt på gator med hinder.                 
Dnr KS 2017/173 

• Fiberanslutning i Torpa. Dnr KS 2017/187 

• Öppna upp kiosken vid Skillingebadet i sommar.                  
Dnr KS 2017/193 

• Fler sop och hundlatriner till Skillingeområdet. Dnr 2017/219 
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Undertecknade avtal: 

• Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har under-
tecknat ett nytt avtal om patientnämndsverksamhet för tiden 1 
januari 2017-31 december 2020. Avtalet ersätter tidigare avtal 
för tiden 1 januari 2016-31 december 2019. Dnr KS 2017/175 

• HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom har undertecknat 
Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstidmodell med timbank 
den 21 april 2017. Avtalet gäller mellan 2017-04-24 – 2017-
11-30. Dnr KS 2017/201 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 17:09 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlings-
skyldighet vid omorganisation 

• 17:13 – Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018 

• 17:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 

• 17:15 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestäm-
melser samt bilagor till AB 

• 17:16 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med  Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 

• 17:17 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet 

• 17:18 – Budgetförutsättningar för åren 2017–2020 

• 17:20 – Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017 

• 17:21 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsäg-
ning i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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