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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 22 februari 2016, klockan 16.00-17.50. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Hendrik 
Mayer (L), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Madelene Eriksson (C), Petter 
Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Annika Westling (V) och Carina Sjölund (M). 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Claes Wolinder (L), Hans Carlsson (M), Gunnar 
Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, tekniska chefen Stig Tördahl, rektor/enhetschef 

Kristin Fernerud och Tommy Carlén § 22 b, Johanna Raland § 22 c och kanslichefen Eva 
Kristina Andersson 

 

Utses att justera Madelene Eriksson  
Ersättare för 
justerare Petter Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-02-23, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       22-40 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Madelene Eriksson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2016-02-22, §§ 22-40 
Datum då anslag  
sätts upp 2016-02-24  Datum då anslag  

tas ned 2016-03-17  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2016-02-22 
 

22 Information 

23 Svar på medborgarförslag – Jourbil med sjukvårdskunnig personal 

24 Svar på medborgarförslag – Reservera några parkeringsplatser för besökande till 
gamla Karlaskolan 

25 Svar på medborgarförslag - Prioritera svenska familjer före ensamkommande 
flyktingbarn 

26 Svar på motion – Kostnadsfria broddar till kommuninvånare äldre än 65 år 

27 Svar på motion – Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors 
psykiska hälsa 

28 Svar på motion - Bilda förbund för individ- och familjeomsorg 

29 Plan för kommunens arbete med krisberedskap mandatperioden 2015-2018 

30 Nya regler för arrenden 

31 Ny bolagsordning för Kungsörs KommunTeknik AB 

32 Bolagsordning för nytt VA-bolag – Kungsörs Vatten AB 

33 Beställning av teknisk verksamhet, service och underhåll från Kungsörs 
KommunTeknik AB 2016 

34 Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och skuldförbindelser 2016 

35 Investering – Matrumsmöbler till två kök på Lärken, Tallåsgården 

36 Investering – Ny minibuss till daglig verksamhet 

37 Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs kommun 2015-2018 enligt Lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd 
beredskap 

38 Meddelanden delegationsbeslut 

39 Meddelanden 

40 Övriga frågor 
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§ 22 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 
 
a) Nya tekniska chefen, tillika VD för Kungsörs Kommun-

Teknik AB Stig Tördahl hälsas välkommen till kommunen och 
presenterar sig. 
 

b) Rektor/enhetschef Kristin Fernerud och specialpedagog/pro-
jektledare Tommy Carlén lämnar en rapport om kommunens 
nyöppnade gymnasium med introduktionsprogrammet 
(IM) med språkinriktning. Tidigare har våra elever gått i 
Arboga, men de har haft svårt att ta handa om alla.  
 
Kungsör startade egen verksamhet från januari i år. Den riktar 
sig till ungdomar som inte fyllt 18 år och är asylsökande. Har 
de uppehållstillstånd får de gå till 20 år (frivilligt). Nu går 30 
elever från Eritrea, Syrien, Albanien, Afghanistan och Somalia 
(20 med PUT och 10 asylsökande) på IM i Kungsör. Dessutom 
finns tre elever i Eskilstuna. Till hösten beräknas tio ytterligare 
elever.  
 
Totala kostnaden beräknas till 2 880 000 kronor och intäkter (i 
form av statsbidrag PUT, asylsökande och nystartsjobb) till 
minst 863 000 kronor. Kostnaden då vi nyttjade Arbogas 
program var högre. Dnr KS 2016/46 
 

c) Johanna Raland ger en kort glimt av Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK). Vi jämför oss med andra kommuner utifrån 
ett fyrtiotal mått. Värdena finns inom fem områden: 
- tillgänglighet,  
- trygghetsaspekter,  
- delaktighet och information,  
- kommunens effektivitet och  
- kommunen som samhällsutvecklare. 
 
Resultatet kan följas på www.kolada.se. 
 
Johanna presenterar några urval av värdena.  
Dnr KS 2016/47 
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d) Marie Norin Junttila (S) lämnar lägesrapport om ensamkom-
mande flyktingbarn. Nu har vi 69 ensamkommande 
flyktingbarn, varav 56 fått asyl och 13 har permanent 
uppehållstillstånd (PUT).  Dnr KS 2014/440 

 
e) Pelle Strengbom (S) informerar från en träff med representan-

ter för hembygdsföreningen kring Borgvik. De har presenterat 
skisser. Dessa har lämnats till myndighetsförbundet och 
Kungsörs KommunTeknik AB. Bedömningen är att nödvändi-
ga investeringar kostar minst fem miljoner kronor. 
 
Kommunen har erbjudit föreningen att köpa fastigheten på ofri 
grund för en krona. De vill hyra. Kommunen inte intresserad 
av att satsa så mycket i investeringar som krävs. Kommunen 
kan möjligen skicka med kostnaden motsvarande rivnings-
kostnaden. 
 
Även andra intressenter finns, men det är inte aktuellt att sälja 
till någon annan. Dnr KS 2015/413 
 

 
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 23 
Svar på medborgarförslag – Jourbil med 
sjukvårdskunnig personal 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas 
en sjuksköterska/”sjukbil” i Kungsör som har jour lika som brand-
männen. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredning har socialnämnden yttrat sig. De informe-
rar om att kommunen en längre tid drivit frågan om att räddnings-
tjänsten ska åka på larm om hjärtstopp, så kallad ”I väntan på 
ambulans” (IVPA). Ett avtal för detta är nu undertecknat och detta 
kommer att införas under våren. Kungsörs kommun kommer 
alltså, via räddningstjänsten, att åka på förmodade hjärtstopp från 
och med våren 2016. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 160 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 5 jämte 

tjänsteskrivelse 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till socialnämndens yttrande. 
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§ 24 
Svar på medborgarförslag – Reservera några 
parkeringsplatser för besökande till gamla 
Karlaskolan (KS 20157460) 
Anita Larsson förslår i ett medborgarförslag att några av parke-
ringsplatserna vid gamla Karlaskolan borde reserveras för besö-
kande. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om eventuell 
reservering av parkeringsplatser för besökare får anstå till dess att 
översynen av hela kvarteret är klar. Den kommer att göras i sam-
band med att Kungsörs Fastighets AB bygger nya bostäder i 
kvarteret Kaplanen. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-11, § 5 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-10 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att beva-

ka frågan om eventuell reservering av parkeringsplatser i sam-
band med den översyn av kvarteret som ska ske i samband med att 
Kungsörs Fastighets AB bygger nya bostäder.  

 
 Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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§ 25 
Svar på medborgarförslag - Prioritera svens-
ka familjer före ensamkommande flykting-
barn (KS 2015/407) 
Britt-Marie Häggkvist Back föreslår i ett medborgarförslag att 
svenska familjer ska prioriteras före hämtning av ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås. Kommunallagen ger kommunerna möjlighet till självstyrel-
se, men vi har att följa lagarna. Till detta kommer förordningar, 
föreskrifter och FN-konventioner, t.ex. barnkonventionen. 
 
Det finns inte utrymme att särbehandla någon grupp på det sätt 
förslagsställaren föreslår. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Britt-Marie Häggkvist Back 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 181 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2016-01-10 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse. 
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§ 26 
Svar på motion – Kostnadsfria broddar till 
kommuninvånare äldre än 65 år  
(KS 2015/343) 
Marie Norin Junttila (S), föreslår i en motion att kommunen ska 
dela ut kostnadsfria broddar till kommuninvånare äldre än 65 år. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredning har socialnämnden lämnat ett yttrande. 
Nämnden håller med motionären om att broddar skulle öka trygghe-
ten hos de äldre samtidigt som antalet fall genom halkolyckor borde 
minska. Undersökningar visar att fallskador är bland de mest frekven-
ta olycksfallen bland äldre, och orsakar stor skada och lidande för den 
enskilde. Skadorna är ofta förenade med stora kostnader för sam-
hället.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Marie Norin Junttila 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
 Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur detta genomförs på 

lämpligt sätt.  
 
 Frågan om finansiering överlämnas till budget- och boksluts-

beredningen inför 2017 års budget. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-02-22  8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 27 
Svar på motion – Upprätta en handlingsplan 
för att förbättra unga flickors psykiska hälsa 
(KS 2015/364) 
Annika Westling (V), föreslår i en motion att förvaltningen upprät-
tar en kommunövergripande handlingsplan där det tydliggörs vilka 
insatser som kommer att genomföras för att förbättra unga flickors 
psykiska hälsa i Kungsör. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden yttrat sig. Som grund för yttrandet ligger ett gemensamt 
förslag till yttrande från de båda förvaltningscheferna. 
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en 
nationell överenskommelse gett kommunerna i uppdrag att utarbeta 
gemensamma överenskommelser och handlingsplaner med lands-
tinget för samverkan kring barn och unga med psykisk sjukdom/funk-
tionsnedsättning och/eller sammansatt social eller psykiatrisk proble-
matik. I Kungsör finns en sådan överenskommelse och handlingsplan. 
Varje år följer man upp resultatet från åtgärderna av handlingsplanen, 
samt upprättar nya handlingsplaner.  
 
Nämnderna anser det därför inte nödvändigt att upprätta ytterligare en 
handlingsplan, men föreslår att nuvarande handlingsplan kan komp-
letteras med gemensamma mål och åtgärder för att förbättra unga 
flickors psykiska hälsa. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att kultur och fritid 
ska göras delaktiga i arbetet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Annika Westling 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 168 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-03, § 4 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 3 
• Socialchefens och barn- och utbildningschefens gemensamma 

förslag till yttrande 2016-01-15 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag 

att komplettera handlingsplanen i överenskommelsen med lands-
tinget kring barn och unga med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 
och/eller sammansatt social eller psykiatrisk problematik med 
gemensamma mål och åtgärder för att förbättra unga flickors 
psykiska hälsa. I uppdraget ingår även att göra kultur och fritid 
delaktiga i arbetet. 

 
 I och med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 28 
Svar på motion – Bilda förbund för individ- 
och familjeomsorg (KS 2015/393) 
Ewa Graundd (M), AnneMarie Andersson (C) och Jenny Anders-
son (KD) föreslår i en motion att 

- Kungsörs kommun ska ta initiativ och fråga ett flertal kommu-
ner i närområdet om de är intresserade av att starta ett förbund 
för att gemensamt hantera de medverkande kommunernas 
verksamheter inom individ- och familjeomsorg 

- om idén finner gillande från andra kommuner förslås att för-
handlingar inleds och eventuell utredning tas fram för att få 
underlag för vidare beslut 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialnämnden lämnat ett yttrande 
där de rekommenderar att motionen ska bifallas. Tanken på att slå 
ihop kommunernas hela individ- och familjeomsorgsverksamhet 
har inte utretts tidigare och ser idén värd att prova. 
  
Också kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på föreslaget. 
Det går helt i linje med de gemensamma ambitionerna regionen 
med att hitta samverkansområden. I ett första steg föreslås att 
kommunen gör en hemställan hos Västra Mälardalens Kommunal-
förbund om att de utreder  
- de rent juridiska förutsättningarna för samverkan kring individ- 

och familjeomsorgens delar inom befintligt förbund och  
- om intresse för samverkan finns kring detta hos övriga 

medlemmar i förbundet. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Ewa Granudd, AnneMarie Andersson och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 174 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 4 jämte 

tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-11 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige hemställer hos Västra Mälardalens Kommu-
nalförbund om att de utreder  
- de rent juridiska förutsättningarna för samverkan kring 

individ- och familjeomsorgens delar inom befintligt förbund 
och  

- om intresse för samverkan finns kring detta hos övriga 
medlemmar i förbundet. 

 
Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 29 
Plan för kommunens arbete med krisbered-
skap mandatperioden 2015-2018  
(KS 2016/37) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
I överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
om kommunernas krisberedskap framgår därför att kommunerna 
ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskapen. Det ska  
- utgå från de behov av åtgärder som identifieras under arbetet 

med kommunen risk- och sårbarhetsalanysarbete och  
- omfatta behov av åtgärder som identifierats vid exempelvis 

inträffade händelser och övningar 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till styr-
dokument med hjälp av beredskapssamordnarna vid Västra Mälar-
dalens Kommunalförbund. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-10-05 

jämte förslag till plan 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Plan för kommunens arbete med kris-

beredskap mandatperioden 2015-2018. 
 
 Planen ska följas upp under första kvartalet varje år i samband 

med den kommunuppföljning som årligen redovisas till Myndighe-
ten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) och länsstyrelsen.  
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§ 30 
Nya regler för arrenden (KS 2016/24) 
Kungsörs KommunTeknik AB förslår nya regler för jordbruks-, 
bostads- och jaktarrenden.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik ABs skrivelse 2016-01-13 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kungsörs 

KommunTeknik AB för ytterligare beredning. 
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§ 31 
Ny bolagsordning för Kungsörs Kommun-
Teknik AB (KS 2016/31) 
T.f. verkställande direktören för Kungsörs KommunTeknik AB har 
tagit fram ett förslag till reviderad bolagsordning för bolaget. Det 
har anpassats till det beslut kommunfullmäktige fattade den 12 
oktober 2015 om att bilda ett separat bolag för VA-verksamheten.  
Den nya bolagsordningen innehåller endast den verksamhet som är 
kvar i Kungsörs KommunTeknik AB. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• T.f. verkställande direktören för Kungsörs KommunTeknik AB 

tjänsteskrivelse 2015-02-03 jämte förslag till justerad bolags-
ordning 
 

Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kungsörs Kommun-
Teknik AB för att utreda och tydliggöra ägarförhållanden. Beslut 
om bolagsordning fattas när alla handlingar kring bolagsdelning 
och därmed bolagskonstruktioner är klara. 
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§ 32 
Bolagsordning för nytt VA-bolag – Kungsörs 
Vatten AB (KS 2015/249) 
VA-chefen vid Kungsörs KommunTeknik AB har tagit fram ett 
förslag till bolagsordning för det bolag kommunfullmäktige be-
slutat ska bildas för VA-verksamheten.  
 
Namnet på bolaget har tidigare angetts till Kungsörs VA AB, men 
förslås i bolagsordningen istället vara Kungsörs Vatten AB. 
 
Andra frågor som tas upp i VA-chefens skrivelse är 
- var bolaget organisatoriskt ska ligga och  
- förslag till val till bolagsstyrelse 
 
Beslut i dessa frågor fattas senare. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• VA-chefen för Kungsörs KommunTeknik AB tjänsteskrivelse 

2015-02-03 jämte förslag till justerad bolagsordning 
 

Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kungsörs Kommun-
Teknik AB för att utreda och tydliggöra ägarförhållanden. Beslut 
om bolagsordning fattas när alla handlingar kring bolagsdelning 
och därmed bolagskonstruktioner är klara. 
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§ 33 
Beställning av teknisk verksamhet, service 
och underhåll från Kungsörs KommunTeknik 
AB 2016 (KS 2016/34) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beställningen av teknisk 
verksamhet, service och underhåll från Kungsörs KommunTeknik 
AB ska vara oförändrad i volym och kostnad för 2016. 
 
Under våren 2017 kommer förvaltningen att ta fram ett mer ge-
nomarbetat förslag för 2017 års tekniska verksamhet. Det kommer 
att behandlas som en del i budgetarbetet. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-15, § 128 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-01-14 

 
Beslut Kommunstyrelsen beställer teknisk verksamhet, service och 

underhåll från Kungsörs KommunTeknik AB 2016 till samma 
volym och kostnad som för 2015. 
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§ 34 
Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och 
skuldförbindelser 2016 (KS 2015/430) 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om firmateckning 
för köpekontrakt, köpebrev och skuldförbindelser för 2016. Nya 
tekniska chefen är nu på plats och beslut bör justeras.  
 

Beslut Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommun-
styrelsens räkning 2016 underteckna 

 

på av kommun-
styrelsens vägnar 
utfärdade köpe-
kontrakt 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom 
eller 1:e vice ordförande Marie Norin Junttila 
i samtliga fall med kontrasignatur av kom-
munchefen Claes-Urban Boström, tekniska 
chefen Stig Tördahl eller ekonomichefen Bo 
Granudd 

på av kommun-
styrelsens vägnar 
utfärdade köpe-
brev 

Kommunchefen Claes-Urban Boström till-
sammans med ekonomen Margareta Larsson 
eller ekonomichefen Bo Granudd 
eller  
tekniska chefen Stig Tördahl tillsammans med 
ekonomen Margareta Larsson eller 
ekonomichefen Bo Granudd 

skuldförbindelser 
för upptagande av 
lån eller leasing-
avtal 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom 
eller 1:e vice ordförande Marie Norin Junttila 
i samtliga fall med kontrasignatur av någon 
av kommunchefen Claes-Urban Boström, 
tekniska chefen Stig Tördahl, ekonomen 
Margareta Larsson eller ekonomichefen Bo 
Granudd 

 
Beslutet ersätter beslut från den 14 december 2015, § 236 
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§ 35 
Investering – Matrumsmöbler till två kök på 
Lärken, Tallåsgården (KS 2015/467) 
Socialnämnden föreslår att nuvarande köks-/matrumsmöbler på 
Lärken byts ut. Nuvarande möbler är utslitna och trasiga. Det finns 
inte tillräckligt med stolar så att alla brukare inklusive personal 
som stöttar vid måltid kan sitta. 
 
Totalkostnaden beräknas till drygt 104 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från socialförvaltningen 
• Socialnämndens protokoll 2015-11-17, § 104 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Matrumsmöbler Lär-

ken”. Investeringen får ianspråkta 104 000 kronor ur investerings-
budgeten och socialnämnden tillförs de ökade driftmedel under 
avskrivningstiden – 10 år.  

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
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§ 36 
Investering – Ny minibuss till daglig verk-
samhet (KS 2016/12) 
Socialnämnden föreslår att en ny minibuss ska köpas in till Daglig 
verksamhet. Nuvarande buss är gammal och sliten och beräknas 
kosta mycket i reparationer framöver. 
 
Motsvarande investering beviljades 2013 men blev aldrig genom-
förd då enhetschefen blev sjuk. 
 
Totalkostnaden beräknas till drygt 400 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från socialförvaltningen 
• Socialnämndens protokoll 2016-01-19, § 6 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny minibuss Daglig 

verksamhet”. Investeringen får ianspråkta 400 000 kronor ur 
investeringsbudgeten och socialnämnden tillförs de ökade drift-
medel under avskrivningstiden – 10 år.  

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
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§ 37 
Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs 
kommun 2015-2018 enligt Lagen om kommu-
ners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap 
(KS 2015/30) 
En övergripande utbildnings- och övningsplan 2015-2018 enligt 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser och höjd beredskap har tagits fram. Planen upp-
dateras och detaljplaneras inför varje nytt kalenderår. Varje för-
valtning och bolag ansvarar därutöver för sina egna aktiviteter. 
 
Med hjälp av utbildning och övningar ska Kungsörs kommun få en 
god förmåga att begränsa konsekvenserna av olyckor och kriser, få 
en god förmåga att kunna leda och fatta beslut samt att kunna sam-
verka med andra. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-11 

med bilaga 
 

Beslut Kommunstyrelsen fastställer den framtagna utbildnings- och öv-
ningsplanen för Kungsörs kommun 2015-2018 enligt Lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap. 
 
Planen ska uppdateras och detaljplaneras inför 2017. 
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§ 38 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidschef Mikael Nilsson har den 30 september 2015, § 16 
beviljat Kungsör Ishockeyklubb ledarutbildningsbidrag med 75 
procent av kurskostnaden för fyra personer vid en grundkurs.  
Dnr KS 2015/318 

 

Fritidschef Mikael Nilsson har den 2 februari 2016, § 2 beviljat 
Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 000 kronor för 
julgransplundringen 2016. Dnr KS 2016/27 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 39 
Meddelanden 
Trafikverket har den 13 januari 2016 beslutat om undantag från 
bestämmelserna om största tillåtna bredd - Kungsör - Stockholm 
för M4 Gruppen AB transporter av husmoduler 2016-01-20 – 
2016-02-19. Dnr KS 2016/6 

 

Kännedomskopia av länsstyrelsens beslut den 27 januari 2016 – 
Länsstyrelsen har bifallit Kungsörs församlings ansökan om 
installation av utrustning för styrning av inomhusklimat i Torpa 
kyrka. 

 

Avdelningschef Magnus Ribbing har den 22 januari 2016 lämnat 
ett planbesked till Jonatan Eriksson. Beskedet innebär att ingen 
detaljplan kommer att påbörjas för Västra Tegeludden, där 
Eriksson vill bygga. Anledningen till detta är att marken i området 
undersöks i fråga om miljöföroreningar. Dnr KS 2015/285  

 

JSM Telefront har gjort servicemätning via telefon och e-post 
inom Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under veckorna 
13 – 46. Dnr KS 2016/9 

 

Miljöstrategen Therés Andersson har den 8 februari 2015 skickat 
in verksamhetsrapporter till länsstyrelsen för de lokala 
naturvårdsprojekten: 

• Sjögullsbekämpning etapp 3 
• Sjögullsbekämpning etapp 4 
• Lådeby branddamm 
• Friluftsliv för fler 
• Skogsstrategi för kommunägda skogar 
• Förstudie Barkaröviken 
• Kartkompettering av naturvårdsprogram 
Dnr KS 2014/394, KS 2013/290 och KS 2012/79 
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Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings sam-
manträde 2015-12-11 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2016-01-21, §§1-10 

 

Undertecknade avtal: 

• Ekonomichefen Bo Granudd har  
- förlängt avtalet gällande kuvert till och med 2017-02-29   

Dnr KS 2013/106 

- undertecknat avtal – Entrémattor Dnr KS 2016/7 

- undertecknat avtal gällande inköp av personbil – Opel 
Mokka Dnr KS 2016/2  

- förlängt Ramavtal Tekniska konsulttjänster område B. 
Geoteknik. Dnr KS 2016/25 

- förläng Ramavtal Tekniska konsulttjänster område G. El, 
automation, byggledning och besiktning (två konsulter) 
Dnr KS 2015/382  

- undertecknat Ramaavtal med Staples Sweden AB om 
kopieringspapper. Dnr KS 2016/33 

• Kommunstyrelsens ordförande Pelle Strengbom och kommun-
chefen Claes-Urban Boström har förlängt avtalet med Stock-
holm Business Alliance för åren 2016-2020. Avtalet gäller 
näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen.  
Dnr KS 2016/8 

• Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat avtal 
med kommunjägarna gällande skyddsjakt i Kungsörs kommun 
under perioden 2016-01-01 – 2018-12-31. Dnr KS 2015/465 

   

Barn- och utbildningsförvaltningen har slutredovisat investeringar: 

• Klassrumsmöbler Björskogsskolan – utfall 51 734 kronor, be-
viljat 55 000 kronor. En ökad trivsel och en mer funktionell 
inomhusmiljö har skapats. Dnr KS 2015/224 
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• Surfplattor till Kung Karls skola – utfall 145 750 kronor, be-
viljat 150 000 kronor. Elevernas engagemang på lektionerna 
har ökat genom att undervisning kan vara mer flexibel. Att 
söka information med moderna digitala läromedel gör att ele-
verna lättare kan ta del av intressant information det öppnar 
upp till bra diskussioner och ifrågasättande. Eleverna stärker 
sitt källkritiska förhållningssätt till information. Med surfplat-
torna har de även tillgång till uppdaterade läromedel.  
Dnr KS 2014/340 

• Inomhusmiljö på Hagaskolan ”Kunskapstorg” – utfall 126 380 
kronor, beviljat 150 000 kronor. Kunskapstorget är en attraktiv 
och tillmötesgående miljö där både elever, personal och föräld-
rar kan mötas och med digital teknik har ”torget” fått flera an-
vändningsområden. Kunskapstorget har blivit skolans hjärta. 
Dnr KS 2014/288 

• Klassrumsmöbler Västerskolan – utfall 193 410 kronor, bevil-
jat 195 000 kronor. De anpassade elevbänkarna ger en bättre 
ergonomisk arbetsmiljö för eleverna. Minskad ljudnivå utan 
hårda locksmällar har medfört en lugnare och tystare arbets-
miljö som in sin tur leder till ökad koncentration och presta-
tion. Dnr KS 2015/223 

• Klassrumsmöbler Hagaskolan – utfall 166 913 kronor, beviljat 
195 000 kronor. En lugn studieplats som ger eleverna arbetsro i 
en trygg arbetsmiljö har skapats. Dnr KS 2015/222 

• Kung Karl inventarier – utfall 243 029 kronor, beviljat 
305 000 kronor. Arbetsmiljön har förbättrats för både elever 
och för personal efter inköp av möbler. Undervisningen sker 
någorlunda mer modernt. Modern teknik är ett bra komplement 
till den traditionella undervisningen och det är verktyg som 
hjälper till att väcka elevernas nyfikenhet i olika ämnen.  
Dnr KS 2015/123 

• Buffé Hagaskolan – utfall 30 250 kronor, beviljat 70 000 kro-
nor. Kvaliteten på maten som serveras är högre eftersom den 
nya buffén håller rätt temperatur. Maten som idag serveras 
elever och personal är varm då den ska vara varm.  
Dnr KS 2015/113 
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Skrifter: 

• Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller 
studerar – skrift från utbildningsdepartementet 

• Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2015, tema 
räddningstjänst – skrift från Sveriges Kommuner och 
Landsting 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
- 16:03 – Ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. 1 februari 
2016 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 40 
Övriga frågor 
Mikael Peterson (S) frågar hur det går med arbetet för att införa 
elektroniska utskick av kallelser till politikerna. Inget nytt finns 
att rapportera från förvaltningen. 
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