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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2016-06-20 
 

115 Information 

116 Svar på motion – Parlamentarisk kommitté för miljö, folkhälsa och jämställdhet 

117 Svar på motion – Återinför teknisk nämnd 

118 Svar på motion – Återinför arbetsutskott i kommunstyrelse, socialnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd 

119 Svar på motion – Lockmora 10 km terrängspår 

120 Svar på motion – Inför en E-tjänstportal 

121 Svar på motion – Tågstopp i Valskog för passagerartrafik 

122 Delårsbokslut per den 30 april 2016 

123 Revidering och komplettering av taxa för naturvårdslagets arbete 

124 Taxa för stadsvårdslagets arbete 

125 Svar på revisionsrapport – Lokalförsörjning 

126 Svar på revisionsrapport – Förstudie styrning och uppföljning av personal- och 
arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på personalförsörjning 

127 Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning målstyrning 

128 Svar på revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2015 

129 Ökade driftkostnader för läktare och RWC-toalett i ishallen 

130 Investering – Klassrumsmöbler Hagskolan 

131 Taxa för stadsvårdslagets arbete 

132 Bidrag ur integrationsmiljonen – ABF 

133 Bidrag ur integrationsmiljonen – Lions Club Kungsör 

134 Bidrag ur integrationsmiljonen – Studiefrämjandet 

135 Bidrag ur integrationsmiljonen – Sormar, städning och flytthjälp 
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Kommunstyrelsen 

 
 

136 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 

137 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning 

138 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

139 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 

140 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunala pensionärsrådet 

141 Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i lokala brottsförebyggande rådet 

142 Meddelanden delegationsbeslut 

143 Meddelanden 

144 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och 
landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet 

145 Uppdrag – Förbered för ansökan om rivningslov för Borgvik 

146 Uppdrag – Sammanslagning av pensionärs- och handikappråden 

147 Hälsningsord 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 115 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 
 
a) Socialchefen Pámela Strömberg ger en lägesrapport om 

ensamkommande flyktingbarn: 
- i nuläget har kommunen ansvar för 71 ensamkommande 

flyktingbarn, varav 55 är asylsökande  
- på HVB Skogsudden, som har 10 platser, bor nu 12 ungdo-

mar 
- på HVB Tallåsgården har 8 av 16 platser öppnats och en 

ungdom har placerats där 
- på stödboendet Tallåsgården har de 8 platserna från den 13 

juni och där bor idag 7 ungdomar 
- övriga enskamkommande flyktingbarn finns i egna familje-

hem eller familjehem i andra kommuner 
Dnr KS 2014/440 
 

b) Socialchefen Pámela Strömberg Ambros ger en lägesrapport 
kring ledning, styrning m.m. inom socialförvaltningen 
- Inom Individ- och familjeomsorgens (IFO) område finns i 

nuläget ingen ordinarie vuxenhandläggare i tjänst just nu. 
En är sjukskriven och två börjar 22 augusti respektive 1 
september. Annat som pågår är bl.a. 
• intervjuer och referenstagning för ny avdelningschef 

(en chefskonsult har engagerats under perioden 13 juni- 
30 september med möjlighet till en månads förläng-
ning)  

• arbete med kravspecifikation inför annonsering till va-
kant tjänst som förste socialsekreterare 

• annonsering för att fylla två vakanta tjänster på barn- 
och ungdomssidan och en vakant tjänst för handlägg-
ning av ensamkommande barn. 
 

- Inom nybildade enheten Arbetsmarknad och försörjning 
har en enhetsschef ansvar för arbetsmarknadsavdelning 
(som jobbar med bl.a. stadsvårds- och naturvårdslag, prak-
tikplatser, åtgärdsanställningar, sysselsättning språkträning) 
och ekonomiskt bistånd (här finns tre handläggartjänster 
varav en börjar den 27 juni)  
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- På den nybildade Resursenheten finns en enhetschef med 
ansvar för resursteamet (behandlingslägenhet, behandlings- 
och samtalsrum på IFO) och öppenvården (Guiden, trä-
ningslägenhet och stöd i hemmet) 
 

- Inom vård och omsorg finns en ny sammaslagen enhet för 
socialpsykiatri med chef. Här finns Lyktans stödboende, 
boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, 
Rödmyrans secondhandbutik och biståndshandläggare 
 

- För övriga vård och omsorg bildas en ny enhet (namnet 
inte klart ännu). Rekrytering av enhetschef och beman-
ningsassistent pågår. Sommarvikarier är tillsatta, men det 
är svårt med sjuksköterskor. LSS korttidsverksamhet sak-
nar godkända lokaler, olika åtgärder diskuteras. Omfat-
tande brandskyddsåtgärder pågår. 

 
Slutligen rapporterar socialchefen om läget gällande place-
ringar. Läget är under kontroll. Tio placeringar har avslutats 
och två har tillkommit. Kostnaderna för extern öppenvård är 
höga, varför arbete man håller på att avsluta sådana placeringar 
eller omplacera. Ett annat problem är tillgång till lägenheter. 
 

c) Rapporten kring utvecklingen av trafikundervisningen – ett 
uppdrag att göra i slutet av varje termin – får anstå till nästa 
sammanträde. 

 
 
 
 

 
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 116 
Svar på motion – Parlamentarisk kommitté 
för miljö, folkhälsa och jämställdhet  
(KS 2015/73) 
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att en parlamentarisk 
kommitté tillätts med uppdrag att bereda diskutera och utveckla 
strategier inom områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
Motionsställaren anser att det saknas forum för en aktiv och levan-
de diskussion inom dessa områden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens 
förvaltning med förslag till avslag. Av detta framgår bl.a. att 

- miljö, folkhälsa och jämställdhet är tvärsektoriella områden, 
som går på tvärs genom organisationen och inte ägs av någon 
specifik nämnd eller verksamhet 

- Frågor av den karaktären bereds, diskuteras och utvecklas idag 
inom ramen av vårt befintliga styrsystem – Mål- och resultat-
styrningen 

- temamöten på kommunstyrelsen, styrelser och nämnder inom 
områden som miljö, folkhälsa och jämställdhet skulle öka 
intresset och engagemanget i dessa frågor vilket också skulle 
leda till en tydligare styrning genom respektive styrelse eller 
nämnds målstyrningsarbete 

 
Kommittén ställer sig bakom förslaget men föreslår att det komp-
letteras med en bestämmelse om att minst två temamöten per år 
ska anordnas i styrelse och nämnder kring dessa frågor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-09, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 
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Förslag till beslut Kommunstyreslens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 

kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar. 
 
 Styrelser och nämnder uppmanas att anordna minst två temamöten 

per år kring miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Madelene Ericsson 

(C) och Petter Westlund (C) bifall till motionen. 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslaget. 

 
Beslut Kommunstyreslens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommun-

styrelsens förvaltnings förslag till svar. 
 
 Styrelser och nämnder uppmanas att anordna minst två temamöten 

per år kring miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Ericssson 

(C) skriftligt. 
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§ 117 
Svar på motion – Återinför teknisk nämnd  
(KS 2015/379) 
Niklas Magnusson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en mo-
tion, för att få en mer ändamålsenlig verksamhet för den tekniska 
verksamheten, att  

- en teknisk nämnd skapas med fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare. Till nämndens flyttas all verksamhet från Kungsörs 
KommunTeknik AB förutom  

 fastigheterna som blir kvar i Kungsörs KommunTeknik AB 
och 

 vatten- och avloppsverksamheten som flyttas till separat 
bolag 

- den tekniska nämndens ekonomifunktion samordnas med 
kommunens ekonomiavdelning.  

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens 
förvaltning. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås och att 
en utvärdering av nuvarande organisation ska ske före den 31 
december 2018. Kommunchefen önskar få visa att vi under 
kommande treårsperiod 

- kan ändra på attityder som inte varit bra,  

- få styrningen att fungera tillfredsställande så att Kungsörs 
KommunTeknik AB:s verksamhet blir transparent och öppen 

så att politiker, tjänstemän och kommuninvånare upplever bolaget 
som ett bra bolag med Kungsörs bästa för ögonen även om det är 
ett aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen. 
 
Kommittén ställer sig bakom förslaget. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson och Stellan Lund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 173’ 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om återinförande av teknisk 

nämnd. 
 
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utvärdera nuva-

rande organisation före den 31 december 2018. 
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§ 118 
Svar på motion – Återinför arbetsutskott i 
kommunstyrelse, socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd (KS 2016/23) 
AnneMarie Andersson (C), föreslår i en motion att kommunen ska 
införa arbetsutskott till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. Vidare föreslår hon att 
- kallelser till arbetsutskott med ärendeförteckning offentliggörs 

senast en vecka innan sammanträdet 
- protokoll från arbetsutskott ska finnas med i kallelse till 

nämndsammanträdet 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har den parlamentariska kommittén för 
politisk organisation m.m. diskuterat motionen. Som underlag för 
diskussionen fanns ett förslag till svar från kommunstyrelsens för-
valtning med bl.a. redogörelse för för- och nackdelar med arbets-
utskott. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 
 
Kommittén ställer sig bakom förslaget men föreslår att det komp-
letteras med förslag om att personliga ersättare ska utses till presi-
dieberedningarna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den. Dessa har bara närvarorätt när de tjänstgör. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från AnneMarie Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-13 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 Personliga ersättare införs från den 10 september 2016 för presi-

dieberedningarna i barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden. Dessa har bara närvarorätt när de tjänstgör. 
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Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig: 
- Madelene Ericson (C) skriftligt och  
- Ari Jaanus (SD) muntligt. 
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§ 119 
Svar på motion – Lockmora 10 km terräng-
spår (KS 2016/157) 
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska in-
leda en diskussion med markägarna där 10 km-spåret i Lockmora 
tidigare gick och sondera om det är möjligt att komma överens om 
ett återöppnande.  
 
Motionären menar att detta spår inte behöver hålla samma standard 
som övriga spår. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar på 
motionen av vilket bl.a. framgår att 
- motionen är helt i linje med kultur- och fritidspolitiska prog-

rammet 
- fritidsenheten planerar att lokalisera markägarna och inleda en 

dialog gällande 10 km spåret och ha en dialog med driftavdel-
ningen som sköter driften av spåret 

- om markägare och driftavdelning är positivt inställda finns 
inget som hindrar att spåret öppnas igen 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 79 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i 

uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning. 
Om dessa faller väl ut öppnas 10 km spåret i Lockmora igen. 
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§ 120 
Svar på motion – Inför en E-tjänstportal  
(KS 2016/50) 
Madelene Ericsson (C), föreslår i en motion att kommunen ska  
- införa en e-tjänstportal för hantering av ärenden inom den 

kommunala servicen 
- undersöka intresset att samverka i frågan inom Västra Mälar-

dalens Kommunal- och Myndighetsförbund. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv i sin tjänsteskri-
velse till att utveckla olika digitala verktyg för att underlätta med-
borgarnas kontakt med kommunens olika verksamheter. Det ligger 
i linje med kommunens vision om att använda lösningar i takt med 
omvärldens förändring och som bidrar till hållbar utveckling. 
 
Om kommunen vill införa en E-tjänstportal bör kommunens bolag, 
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) tillfrågas. Att införa en E-tjänstportal är ett omfattande 
arbete med flera berörda organisationer och förvaltningar. En 
viktig framgångsfaktor är att få med Arboga kommun då myndig-
hetsförbundet bedriver sin verksamhet åt medborgarna i Kungsör 
och Arboga.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens presidium och kom-
munchefen får i uppdrag att lyfta frågan på nästa dialogmöte med 
VMMF och Arboga kommun.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 52 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-02 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att på sikt införa en E-

tjänstportal, under förutsättning att Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund och Arboga kommun samverkar i införandet.  
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 Kommunstyrelsens presidium och kommunchefen får i uppdrag att 
lyfta frågan om E-tjänstportal på nästa dialogmöte med Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund och Arboga kommun. 

 
 Motionen förklaras besvarad. 
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§ 121 
Svar på motion – Tågstopp i Valskog för 
passagerartrafik (KS 2016/155) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska använda 
sitt inflytande och ta kontakt med de beslutshavare som ansvarar 
för tågtrafiken och på detta sätt få några tåg att stanna i Valskog. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i ett tjänsteutlåtande bl.a. 
att 
- det nog inte är realistiskt att få till tågstopp i Valskog med 

nuvarande tågsystem och de planerade satsningarna som 
kollektivtrafikmyndigheterna och tågoperatörerna beslutat 

- Kungsörs kommun har framfört förslag till kollektivtrafik-
myndigheten på pendeltågsliknande trafik i Västra Mälardalen 

- kommunen även framöver kommer att arbeta för att utveckla 
järnvägstrafiken i regionen och påtala fördelarna med pendel-
tågsliknande trafik, där tågstopp även sker i orter som Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 77 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande 2016-06-07 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger utvecklingsenheten på kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att bevaka och verka för en utveckling av 
järnvägstrafiken, där tågstopp även sker i mindre orter som 
Valskog. 

 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 122 
Delårsbokslut per den 30 april 2016 
(KS 2016/218) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
rapport per den 30 april 2016 efter underlag från nämnder och bo-
lag samt diskussioner med förvaltningschefer/verkställande direk-
törer. 
 
Prognosen pekar på: 
- Kommunstyrelsen + 500 000 kr 
- Barn- och utbildningsnämnden + 120 000 kr 
- Socialnämnden - 6 000 000 kr 
- Finansiering + 3 000 000 kr 
 
Den positiva effekten på finansen beror på högre skatteintäkter än 
väntat. 
 
Resultatet på helår beräknas till +1,5 miljoner kronor, vilket är 3,9 
miljoner kronor sämre än budgeterat. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsrapport för Kungsörs kommun per den 30 

april 2016 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-06-07, § 5 
 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 

 Godkänt delårsbokslut redovisas som KS-handling nr x/2016. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framför Stellan Lund (M) 

ett tilläggsyrkande innebärande att kommunstyrelsen ska begära 
månadsvisa uppföljningar av ekonomi och sjukfrånvaro.  

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrel-

sen beslutar enligt budgetberedningens förslag inklusive Stellan 
Lunds yrkande och finner att så är fallet. 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den 

till handlingarna. 
 

 Godkänt delårsbokslut redovisas som KS-handling nr x/2016. 
  
 

Vidare begär kommunstyrelsen att socialnämnden/-förvaltningen 
månadsvis ska lämna uppföljning av ekonomi och sjukfrånvaro. 
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§ 123 
Revidering och komplettering av taxa för 
naturvårdslagets arbete (KS 2016/225) 
Nuvarande taxa för naturvårdslaget är från 2011 och innehåller 
endast taxa för naturvårdstjänster hos privata markägare. Kungsörs 
KommunTeknik AB föreslår en smärre höjning av taxan och att 
interndebitering införs för naturvårdsuppdrag åt kommunens olika 
förvaltningar och bolag. 
 
En indexreglering av taxan kommer att föreslås i ett senare skede. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-06-02 jämte 

bilagor 
• Förslag till reviderad och kompletterad taxa för naturvårds-

lagets arbete 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar och kompletterar taxan för natur-

vårdslagets arbete enligt förslaget. Den nya taxan börjar gälla den 
10 september 2016. 

 
 Reviderad och kompletterad taxa redovisas som KS-handling nr 

x/2016. 
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§ 124 
Taxa för stadsvårdslagets arbete  
(KS 2016/226) 
Socialförvaltningens enhet för arbetsmarknad och försörjning 
föreslår att en taxa inför för de tjänster laget utför åt förvaltningar 
och kommunala bolag. Dessa kostnader beräknas framförallt täcka 
transportkostnader. 
 
Stadsvårdslaget är ett team vaktmästare som finns för att bistå 
kommunens förvaltningar med servicetjänster som enklare under-
håll och flytt. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens skrivelse 2016-05-23 
• Förslag till taxa för stadsvårdslagets arbete 

 
KS överläggning Noteras att ärendet kommer att behandlas av socialnämnden den 

21 juni. Protokollsutdrag därifrån läggs till inför kommunfullmäk-
tiges behandling av ärendet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar taxan för stadsvårdslagets arbete enligt 

förslaget. Taxan börjar gälla den 10 september 2016. 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2016. 
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§ 125  
Svar på revisionsrapport – Lokalförsörjning  
(KS 2016/17) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en gransk-
ning av lokalförsörjningen. De rekommenderar kommunstyrelsen 
att:  

- fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalför-
sörjning 

- tydliggöra samordningsansvaret för lokalfrågor och säkerställa 
att det förekommer ett långsiktigt och strategiskt arbete med 
lokalförsörjning inom koncernen 

- fatta beslut om vilka utöver Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) som ska ingå i den lokalgrupp som KKTAB genom 
sitt ägardirektiv fått i uppdrag att ingå i 

- dokumentera hur investeringar i lokaler ska hanteras samt vem 
eller vilka inom kommunens verksamheter som har rätt att göra 
beställningar hos de kommunala bolagen samt hos externa 
fastighetsägare 

- genomföra en processkartläggning av lokalförsörjningsproces-
sen i allmänhet och investeringsprocessen i synnerhet 

- tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i sam-
band med att barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya 
lokaler inför höstterminen 2015 samt formalisera det sättet att 
arbeta 

 
Svar önskades senast den 31 mars 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. Av det framgår bl.a.  
- att en lokalplaneringsgrupp har tillsatts med representanter från 

olika organisationsdelar 
- lokalplaneringsgruppen har ett samordningsansvar för 

lokalfrågorna 
- avsikten är att en långsiktig plan ska tas fram 
- nya investeringsrutiner är framtagna och en ny 

gränsdragningslista – med uppgift om vem som har ansvar för 
vad – har tagits fram. Listan är ute på remiss och kommer 
sedan att antas av kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv daterat 2016-01-27, inkommet 2016-06-
08 jämte revisionsrapport daterad 2015-11-27, inkommen 
2015-01-28 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-03-17 
 
Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ” Granskning av 
Lokalförsörjning”. 
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§ 126  
Svar på revisionsrapport – Förstudie styr-
ning och uppföljning av personal- och 
arbetsgivarfrågor med särskilt fokus på 
personalförsörjning (KS 2016/18) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en förstudie 
av styrning och uppföljning av personal- och arbetsgivarfrågor 
med särskilt fokus på personalförsörjning.   
 
I revisorernas missiv till revisionsrapporten skriver de att förstu-
dien visar att  

- kommunstyrelsen och granskade nämnder har mål som avser 
medarbetarna och hur kommunen agerar och uppfattas som 
arbetsgivare 

- det finns rutiner och riktlinjer för att säkerställa lagstifttning 
och övrig tillämplig reglering finns, dock finns ingen 
personalpolicy 

- det inte finns några fastslagna strategier och handlingsprogram 
för personalförsörjning på kort och lång sikt men att åtgärder 
görs för att säkerställa personalförsörjningen 
 

Revisorerna anser att:  

- nämnder och kommunstyrelse bör följa upp hur de utövar sitt 
arbetsgivaransvar på ett mer strukturerar sätt 

- en personalförsörjningsplan bör tas fram som innehåller mål 
och strategier för både kort- och långsiktig personalförsörjning 

- en kartläggning av nuläget bör tas fram samt analyser vilka 
personalförsörjningsbehov som bedöms finnas på kort och lång 
sikt, åtgärder och ekonomiska beräkningar som underlag för 
personalförsörjningsplanen 

 
Svar önskades senast den 31 mars 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. Av det framgår bl.a. att 

- förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna på 
ett enhetligt sätt och regelbundet ska följa upp sjukfrånvaro, 
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arbetsskador, tillbud och personalomsättning med analys av 
kompetens samt resultat av medborgarundersökningar i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut 

- delegationsordningar för nämnderna kring beslut i 
personalärenden kommer att ses över och justeras 

- en kompetensförsörjningsplan för hela kommunen kommer att 
tas fram och beräknas vara klar senast under oktober 2016. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv 2016-01-25, inkommet 2016-03-23 jämte 
revisionsrapport daterad 2015-12-03 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-06-07 
 
Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Förstudie styr-
ning och uppföljning av personal- och arbetsgivarfrågor med 
särskilt fokus på personalförsörjning”. 
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§ 127  
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning målstyrning (KS 2016/120) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en 
uppföljande granskning av kommunens modell för målstyrning.  
 
Revisorerna anser att:  

- de politiska målen inte full ut är utformade så att förvaltningar-
na har en tydlig styrning 

- uppföljningen av målen behöver förenklas och göras enhetlig 

- samtliga mål måste omsättas i kommunstyrelsens och nämn-
dernas verksamhetsplaner för att tydliggöra just den verksam-
hetens mål och aktiviteter för att ge effekt i verksamheten så att 
målen uppnås 

- kopplingen till verksamhetens mål och resultat bör finnas med 
i medarbetarsamtal med alla anställda i kommunen, dvs. både 
chefer och övriga medarbetare 

- arbetet med att utveckla IT-stödet bör fortsätta så att det blir ett 
enkelt och lättillgängligt system 

 
Svar önskas senast den 30 juni 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. Av det framgår bl.a. att kommunstyrelsen 
besluta om en förtydligad och förenklad målstyrningsmodell vid 
aprilsammanträdet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv till kommunstyrelsen 2016-03-30 jämte 

revisionsrapport daterad 2016-03-08 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-05-09 

 
Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Uppföljande 
granskning målstyrning”. 
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§ 128  
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
bokslut och årsredovisning 2015  
(KS 2016/163) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kom-
munens bokslut och årsredovisning 2015. De bedömer att årsre-
dovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning och att den i allt väsentligt upprättats i enlig-
het med den kommunala redovisningslagen och god redovisnings-
sed. 
 
Till detta kommer de förtroendevalda revisoreras missiv där de 
bl.a. konstaterar att kommunfullmäktiges tre övergripande mål 
endast delvis uppfyllts. De anser att: 

- redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga 
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande 

- årsredovisningens förvaltningsberättelse bör utökas med 
koncernredovisning så att den följer Rådet för Kommunal 
Redovisnings (RKR) rekommendation om gemensam 
förvaltningsberättelse 

- kommunen bör överväga att införa resultatutjämningsreserv 
(RUR) för att i framtiden vid eventuellt negativt resultat i 
kommunen kunna ta denna reserv i anspråk. 

 
Svar önskas senast den 31 augusti 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. Av det framgår bl.a. att  

- koncernredovisningen kommer att ses över och kompletteras 
kommande bokslut med delar som saknas 

- införande av RUR kommer att övervägas även i framtiden och 
att man gärna ser en diskussion tillsammans med revisionen i 
god tid innan det kommande årsbokslutet för att komma 
överens om hur kommunen ska använda RUR. 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2016-04-27 jämte revisionsrapport 

daterad 2016-03-30 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-06-09 

 
Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ” Granskning av 
bokslut och årsredovisning 2015”. 
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§ 129  
Ökade driftkostnader för läktare och RWC-
toalett i ishallen (KS 2016/215) 
Kommunstyrelsens förvaltning önskar godkännande av utökad 
hyreskostnad för byggande av läktare och RWC-toalett i ishallen. 
Nuvarande läktare är i dåligt skick och behöver renoveras upp 
inför varje säsong. Ingen toalett finns idag i ishallen. För att 
uppsöka toalett måste publik ta sig ur hallen och in i bygganden 
med omklädningsrum. 
 
Beräknad investeringskostnad är 800 000 kronor hos Kungsörs 
KommunTeknik AB. Kungsörs KommunTeknik AB är villiga att 
vara beställare av uppdraget. Kungsörs ishockeyklubb kan bistå 
med en del av arbete vilket kommer att ge en lägre kostnad än 
beräknat. 
 
Om investeringen genomförs innebär det att fritidsenheten får 
ökade driftkostnader i form av höjd hyra.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-01 
med bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner den utökade hyreskostnaden för 

fritidsenheten i samband med att Kungsörs KommunTeknik AB 
bygger läktare och RWC-toalett i ishallen.  
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§ 130 
Investering – Klassrumsmöbler Hagskolan 
(KS 2016/207) 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att klassrumsmöbler 
till minst två klassrum vid Hagaskolan förnyas. Nuvarande möbler 
är gamla och slitna 
 
Totalkostnaden beräknas till drygt 140 000 kronor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har informerats om föreslagen 
investering vid sammanträdet i april 2016. 
 

Beredningstext  Vid presidieberedningen konstaterades att det inte finns något 
beslut där barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den 
föreslagna investeringen. Beredningen bedömer därför att kostna-
derna får tas inom barn- och utbildningsnämndens egna ram. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Beslut Kommunstyrelsen avslår investeringen med hänvisning till 

beredningstexten ovan. 
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§ 131 
Investering – Tak över soptunna och barn-
vagnar Täcklunda förskola (KS 2016/206) 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ett tak byggs över 
soptunna och barnvagnar vid Täcklunda förskola. 
 
Totalkostnaden beräknas till drygt 55 000 kronor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har informerats om föreslagen 
investering vid sammanträdet i april 2016. 

 
Beredningstext Barn- och utbildningsnämnden önskade samma investering år 

2015. I samband med beredningen av det ärendet och en rad andra 
investeringsönskemål fördes en diskussion om  
a) vad som var att betrakta som investeringar,  
b) vad som görs av fastighetsägaren och  
c) vad som ligger på förvaltningen själv 
 
Tak över soptunna och vagnar för förskolan Täcklunda hänvisades 
till gruppen ärenden som avvisades som investeringsärende hos 
kommunstyrelsen. Arbetet kan beställas av förvaltningen hos 
Kungsörs KommunTeknik AB för genomförande. Beställning kan 
komma att påverka hyran. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-11-05 ”Investerings-

önskemål kring förskolor” 
 
Beslut Kommunstyrelsen avslår investeringen med hänvisning till 

beredningstexten ovan.  
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§ 132 
Bidrag ur integrationsmiljonen – ABF  
(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. 
 
ABF ansöker om 10 000 kronor till ett integrationsprojekt under 
Thor Modéendagarna. ABF vill ordna olika typer av aktiveter för 
svenska ungdomar och nyanlända i syfte att skapa fler ungdoms-
aktiviteter och främja integration. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet beviljas. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från ABF 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar ABF bidrag ur den avsatta miljonen för 
integrationssatsningar med 10 000 kronor. Efter genomfört projekt 
ska det utvärderas. 

 
 Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de av-

satta medlen och har förutsättningar att bidra positivt till integra-
tionen i Kungsör. 
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§ 133 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Lions Club 
Kungsör (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. 
 
Lions Club Kungsör ansöker om 35 000 kronor till ett integrations-
projekt. Pengarna ska användas till ett samarbetsprojekt med 
Svenska för Invandrare (SFI) under Kulturveckan. SFI:n har under 
tidigare kulturveckor bjudit in till två luncher där nyanlända pre-
senterat sina kulturer och bjudit på mat. Lions söker nu medel för 
att tillsammans med SFI:n dels kunna utveckla dessa luncher och 
dels kunna erbjuda en eller två kvällssittningar. Under dessa 
tillfällen ska även annan information och presentationer kunna 
hållas.  
 
De ansökta medlen ska inte gå till någon form av medlemsavgifter, 
detta är överenskommet i ett samtal med Göran Karlsson, 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet beviljas. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Lions Club Kungsör 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Lions Club Kungsör bidrag ur den 
avsatta miljonen för integrationssatsningar med 35 000 kronor. 
Efter genomfört projekt ska det utvärderas. 

 
 Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de av-

satta medlen och har förutsättningar att bidra positivt till integra-
tionen i Kungsör. 
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Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 134 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Studiefräm-
jandet (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. 
 
Studiefrämjandet ansöker om 34 000 kronor. Pengarna ska använ-
das i projektet ”Kreativ verkstad Kungsör” till främst ledare, mate-
rial och studiebesök. I blandade grupper ska man framför allt på 
sömnad, broder, keramik och måleri. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet beviljas. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Studiefrämjandet 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Studiefrämjandet bidrag ur den avsatta 
miljonen för integrationssatsningar med 34 000 kronor. Efter 
genomfört projekt ska det utvärderas. 

 
 Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de av-

satta medlen och har förutsättningar att bidra positivt till integra-
tionen i Kungsör. 
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Sormar – städning och flytthjälp, ekonomen för kommun-
styrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 135 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Sormar, 
städning och flytthjälp (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. 
 
Sormar – städning och flytthjälp ansöker om 130 000 kronor. 
Pengarna ska användas till att köpa en lätt lastbil, hyra lokal med 
mera. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet avslås. 

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Sormar  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
 

Beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan från Sormar, städning och 
flytthjälp. 

 
 Motivering: Projektet är inte ett integrationsprojekt och stämmer 

inte med målen för de avsatta medlen. 
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Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 136 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens presidieberedning  
(KS 2014/342)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från och med 
den 1 augusti 2016.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens presidieberedning från och med den 1 au-
gusti 2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 
från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandat-
period. 
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Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 137 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens budget- och bokslutsbered-
ning (KS 2014/342)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från och med den 1 augusti 2016.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med den 1 augusti 2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning efter Marie Norin Junttila från och med den 
1 augusti 2016 och resterande mandatperiod 

- utser Marie Norin Junttila (S), Granhammar 105, 736 91 
Kungsör, till ny ersättare i kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning efter Mikael Peterson från och med den 1 
augusti 2016 och resterande mandatperiod 
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Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 138 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens förhandlingsdelegation  
(KS 2014/342)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och 
med den 1 augusti 2016.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med den 1 
augusti 2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i kommunstyrelsens förhandlings-
delegation från och med den 1 augusti 2016 och resterande 
mandatperiod 
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Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 139 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munstyrelsens personalutskott  
(KS 2014/342)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 
den 1 augusti 2016.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens personalutskott från och med den 1 augusti 
2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 
från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandatperiod 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-06-20  38    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, rådets sekreterare, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 140 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munala pensionärsrådet 
(KS 2014/435)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ledamot i kommunala pensionärsrådet från och med den 1 
augusti 2016.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ledamot i 
kommunala pensionärsrådet från och med den 1 augusti 2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet från 
och med den 1 augusti 2016 och resterande mandatperiod 
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Marie Norin Junttila, Mikael Peterson, rådets sekreterare, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 141 
Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i 
lokala brottsförebyggande rådet 
(KS 2014/436)  
Marie Norin Juntilla (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget 
som ordförande i lokala brottsförebyggande rådet från och med 
den 1 augusti 2016.  

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Avsägelse från Marie Norin Junttila 
 
Beslut Kommunstyrelsen  

- befriar Marie Norin Junttila från uppdraget som ordförande 
lokala brottsförebyggande rådet från och med den 1 augusti 
2016 

- utser Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 736 32 
Kungsör, till ny ordförande i lokala brottsförebyggande rådet 
från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandatperiod 
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§ 142 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har den 18 maj 2016, § 9, be-
slutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag om 
sammantaget 196 818 kronor för 2016. Bidragen fördelas på 26 
föreningar. Dnr KS 2016/43. 

 

Fritidsintendenten Mikael Nilsson har beslutat om 2016 års 
skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog 
idrottsklubb på 32 000 kr. Dnr KS 2016/223. 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 143 
Meddelanden 
Havs- och vattenmyndigeten har beslutat om en uppdaterad 
föreskrift samt en uppdaterad vägledning för EU-bad inför 2016 
års badsäsong. Dnr KS 2016/51 

 

Trafikverket har beviljat undantag från trafikförordningen -Tung 
transport TRV 2016/48328 - Örebro - Norrköping - Kungsör - 
(RJY781) 2016-05-26 - 2016-06-25. Dnr KS 2016/197 

 

Ekonomirapporten, april 2016 – SKL. Dnr KS 2016/196 

    

   Extra förbundsmöte 2016 – VKL. Dnr KS 2016/119 

 

Köpebrev, köpekontrakt, avtal om nyttjanderätt av mark för ridled 
och ridslingor samt jakträttavtal i samband med köpet av strategisk 
mark i Torpa har undertecknats. Dnr KS 2016/167 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström har, på uppdrag av kom-
munstyrelsen, sammanställt och skickat in yttrande till Trafikver-
ket på remissen ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastig-
hetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”.  
Dnr KS 2016/64 

 

Länsstyrelsen har översänt ”Genomförande av vattenmyndigheter-
nas åtgärdprogram – Sammanställning av myndigheters och kom-
muners redovisning av genomförda åtgärder 2015”.  
Dnr KS 2015/420 

 

Länsstyrelsen har översänt uppföljning och utvärdering av tillsyn 
enligt miljöbalken som utförs av Västra Mälardalens Myndighets-
förbund i Arboga och Kungsörs kommuner för kännedom.  
Dnr KS 2016/210 
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Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för 
nationaldagsfirande med marsch under ledning av blåsorkester. 
Körsång, dansuppvisning och tal. Dnr KS 2016/195 

 

Länsstyrelsen har beviljat Stadsbyggnadsteknik i Sverige AB 
dispens att förlägga VA-ledning inom naturminnet 19-04-022 
("sexhundrasextiofyra ekar") på fastigheten Ekholmen 1:32 (litt Ö 
i naturminnesbeslutet), Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/216 

 

Årsredovisning – Västmanlands teater 

 

Ordföranden i Arboga kommuns kommunfullmäktige skriver den 
3 juni 2016 till revisionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 
”Vi har full förståelse för revisionens situation, men ser inte att vi 
kan utöka anslaget för 2017 till revisionen i Västra Mälardalens 
Kommunalförbund”. Dnr KS 2016/86 

 

Delårsrapport 1/2016 - Förvaltningstotal, Hjälpmedelscentrum  
Dnr KS 2016/222 

 

Migrationsverket har beslutat om tilldelning i ramavtalsupphand-
lingen av tillfälliga asylboenden. Dnr KS 2016/224 

 

Lyreco Sverige AB har ansökt om överprövning av upphandling 
gällande kontorsmaterial hos förvaltningsrätten i Karlstad.          
Dnr KS 2016/189 

 

Protokollsutdrag från: 

• Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2016-05-19, § 52 – Svar på revisionsrapport ”Granskning 
av effektivitet/kostnadsjämförelser”.  Dnr KS 2016/37 

• Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2016-05-19, § 50 – Verksamhetsrapport januari – april 
2016. Dnr KS 2016/204 
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• Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2016-05-19, § 51 – Revisionsrapport ”Granskning av 
bokslut och årsredovisning” 

• Arboga kommuns kommunfullmäktige 2016-05-26, § 95 – 
Svar på motion om ett sammanhållet cykelnät mellan Köping, 
Arboga och Kungsör. Motionen bifalls och tekniska nämnden 
har fått i uppdrag att tillsammans med Köping och Kungsör 
verka för en utbyggnad av ett sammanhållet cykelnät i 
kontakterna med Trafikverket. Dnr KS 2015/320 

 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings 
förbundsmöte 2016-04-22, § 1-11  

• Protokoll från årsstämma med Kungsörs Grus AB 2016-04-25 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 2016-05-19, §§ 49-59 

• Protokoll från Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverk-
samhet i Västmanlands län 2016-05-27, § 27-39 

 

Undertecknade avtal: 

- Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat 

- Förlängt avtal för byggarbeten. Dnr KS 2016/190 

- Förlängt avtal för byggarbeten. Dnr KS 2016/202 

- Ramavtal avseende terminalglasögon. Dnr KS 2016/94 

- Förlängt ramavtal på träd. Dnr KS 2016/211 

 

Skrifter: 

- Aktuellt från VKL nr 2/2016 – Nyhetsbrev från Västmanlands 
Kommuner och Landsting 

- Debatt pågår – om styrning av offentligt finansierad verksam-
het – skrift från Sveriges kommuner och landsting 
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Kommuner och Landstings cirkulär: 
- 16:27 – Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bo-

stadsbyggande 
- 16:29 – Sotningsindex 2016 
- 16:31 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräk-

ning av den förhöjda ersättningen 
- 16:32 – Omplacering i samband med arbetsbrist 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 144 
Överenskommelse om samverkan mellan 
kommunerna i Västmanlands län och lands-
tinget/Region Västmanland i frågor som 
stödjer regional utveckling i länet  
(KS 2016/72) 
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklings-
ansvaret från staten från den l januari2017. Samtliga länets kom-
muner har i ett remissförfarande tillstyrkt landstingets ansökan.  
 
Ett förslag till överenskommelse om samverkan har tagits fram och 
ska antas av respektive beslutande församling.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv från Landstinget Västmanland med bl.a. förslag till 

överenskommelse 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-15 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

och Petter Westlund (C) bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens enhälliga förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om samverkan 

mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget/Region 
Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional utveckling i 
länet. 

 
Beslutet villkoras av att riksdagen innan utgången av år 2016 har 
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den 
regionala utvecklingen från och med år 2017. 

 
 Antagen överenskommelse redovisas som KS-handling nr x/2016. 
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§ 145 
Uppdrag – förbered för ansökan om 
rivningslov för Borgvik  
(KS 2015/413) 
Ordföranden Pelle Strengbom (S) redogör för läget kring Borgvik; 
- Hembygdsföreningen har nu meddelat att man inte är intresserad 

av att köpa fastigheten 
- det är inte aktuellt att sälja till någon annan även om intressenter 

finns 
 
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att förbereda 
en ansökan om rivningslov. 
 

Beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 
förbereda en ansökan om rivningslov för Borgvik. 
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§ 146 
Uppdrag – sammanslagning av pensionärs- 
och handikappråden  
(KS 2016/241) 
Pensionärs- och handkappråden har informerats om kommunens 
vilja att slå samman de båda råden eftersom de tar upp ungefär 
samma frågor.  
 
Ordföranden Pelle Strengbom (S) föreslår att förvaltningen 
tillsammans med socialnämndens ordförande får i uppdrag att ta 
fram ett beslutsunderlag med styrdokument. 
 

Beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning och social-
nämndens ordförande i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 
med styrdokument med inriktning på en sammanslagning av 
pensionärs- och handikappråden så snart som möjligt. 
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§ 147 
Hälsningsord 
Ordföranden Per Strengbom (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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