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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 25 april 2016, klockan 16.00-18.10. 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Dan Stigenberg (S) och Peter Åkesson (MP). 

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Rickard Axelsson (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Gunnar 
Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 
Under § 61 a även kulturutvecklare Karin Hansson från landstinget 
Under §§ 61 a-b även avdelningschef Astrid Qvarnlöf och bibliotekschef Kurt Ek 
Under § 61 c även näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö 
Under § 62 även controller Irene Berglund 
 
 
 

 

Utses att justera Christer Henriksson 
Ersättare för 
justerare Peter Åkesson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-04-25, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       61-81 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Christer Henriksson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2016-04-26, §§ 61-81 

 
Datum då anslag  
sätts upp 2016-04-28  Datum då anslag  

tas ned 2016-05-19  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2016-04-25 
 

61 Information 

62 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2016  

63 Svar på motion – Skapa solrum för våra äldre 

64 Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på södra sidan av Kungsgatan fram till 
väg mot Västra Ekeby 

65 Svar på motion – Fjärrvärme till Valskog 

66 Försäljning av mark – del av fastigheten Valskog 8:1 

67 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 från Gemensamma hjälpmedels-
nämnden 

68 Begäran om utökat anslag – Revisionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

69 Redovisning av obesvarade motioner per den 12 april 2016 

70 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 april 2016 

71 Redovisning av uppdrag – Samordnad utredning av hur statliga bidrag från 
Migrationsverket hanteras 

72 Förändringar i kommunens modell för mål- och resultatstyrning 

73 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Ridklubb 

74 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsör-Björskogs Rödakorskrets 

75 Bidrag ur integrationsmiljonen – Frivilliga Resursgruppen 

76 Bidrag ur integrationsmiljonen – Coompanion 

77 Remiss av Handlingsprogram 2015-2018 enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2013:778) 

78 Meddelanden delegationsbeslut 

79 Meddelanden 

80 Riktpris för nya Kung Karls skola 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

81 Uppdrag – köp av strategisk mark 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 
Information 
Under sammanträdet lämnas följande information: 
 
a) Karin Hansson, kulturutvecklare landstinget informerar om 

aktuella frågor regionalt kring biblioteksverksamhet. 
Under utvecklingen av de regionala kultur- och biblioteks-
planerna kom en rad frågor upp för att få ett större medieutbud, 
ökad servicegrad, bättre ekonomi och stärka bibliotekens roll. 
 
Mål att jobba med är: 
- gemensamt biblioteksdatasystem 
- gemensamt mediebestånd 
- gemensam webbportal 
- gemensamma kompetenser 
- gemensam marknadsföring 
  

b) Bibliotekschefen Kurt Ek och avdelningschefen Astrid 
Qvarnlöf informerar om aktuella kulturfrågor i kommunen: 
- nyckeltal för verksamheten på biblioteket, program och 

aktiviteter 
- resultat av tyst läsrum/aktivitetsrum som skapades i 

bottenvåningen och nya möjligheterna i det renoverade 
biblioteket 

- under 2016 kommer utveckling att ske för ungdom och 
unga vuxna, nyanlända och konsumentrådgivningen 

- utveckling av utlåningen/återlämning genom ett nytt 
system (RFID) för självservice och möjliggörande av ökat 
öppethållande  

- arbetet med ny biblioteksplan 2016-2019 
 

c) Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö lämnar lägesrap-
port om bredbandsutbyggnad.  
 
Andelen hushåll i Kungsörs som har tillgång till bredband har 
ökat under senaste året. Det beror främst på utbyggnad i 
Kungsörs tätort. Nästa period kommer utbyggnaden i Valskog 
att märkas.  
 
På landsbygden har det dock inte hänt något. Där har bara 0,67 
procent tillgång till bredband.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Ett byalag har bildats i Granhammar och där finns många 
intresserade. De missade att komma in med sin ansökan till rätt 
instans i tid och kom inte med i denna ansökningsperiod. 
 
Vad vi kan göra:  
- Information önskas till t.ex. Torpa för hur man bildar byalag. 
- Se på alternativa möjligheter till arbete genom byalag 
- extra engagemang för att få till bredband till Skillingeområdet 
Dnr KS 2015/87 
 

d) Lägesrapport om ensamkommande flyktingbarn utgår vid 
dagens sammanträde. Dnr KS 2014/440 

 
 

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 62 
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2016 
Controller Irene Berglund redovisar det ekonomiska läget.  
 
Nämnd Utfall 

mars 
Budget 
mars 

Avvikelse 
mars 2016 

Kommunstyrelsen 16 393 17 320 927 0 
Barn- o utb nämnd 45 689 47 500 1 811 0 
Socialnämnden 53 413 48 689 -4 723 -5 000 
Summa nämnder 115 495 113 509 -1 986 -5 000 
     
Finansiering 116 887 115 050 1 837 0 
Resultat 1 392 1  541 -149 -5 000 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 63 
Svar på motion – Skapa solrum för våra äldre  
(KS 2015/357) 
Carina Sjölund (M), föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska 
få i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga ett solrum på något 
av de befintliga vård- och omsorgsboendena och/eller i det plane-
rade nybygget. I ett solrum skulle artificiellt solljus kompletteras 
med miljöer människor längtar efter inklusive t.ex. syn-, ljud- och 
doftupplevelser.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialnämnden yttrat sig. De skriver 
bl.a. att  

- kommunens resurser är begränsade och ett solrum anses i dags-
läget inte vara prioriterat före utevistelse och andra aktiviteter i 
kommunens äldreboenden 

- vid två boenden har sinnesrum skapats och det har funnits bas-
tu och gym, tyvärr har det visat sig att dessa utnyttjats väldigt 
lite av de äldre 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 195 
• Socialnämndens protokoll 2016-03-15, § 24 
 

Beslut Kommunstyrelsen förslag  
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 64 
Svar på motion – Förläng gång/cykelväg på 
södra sidan av Kungsgatan fram till väg mot 
Västra Ekeby (KS 2015/442) 
Ewa Granudd (M), föreslår i en motion att gång/cykelvägen på 
södra sidan av Kungsgatan ska förlängas fram till vägen mot Väst-
ra Ekeby. På så sätt ökar säkerheten och människor kan promenera 
och cykla lugnt och tryggt. Idag nyttjar många vägkanten och vä-
gen är ganska hårt trafikerad. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för bredning.  
 
Som ett led i bredningen har Kungsörs KommunTeknik AB yttrat 
sig. De skriver bl.a. att 

- det skulle vara en naturlig förlängning av gång- och cykelväg-
nätet. Ett säkert gång- och cykelvägnät gynnar möjligheten att 
knyta ihop Ekebyholm med Kungsörs centralare delar för 
oskyddade trafikanter 

- bolaget kommer att ta kontakt med Trafikverket som är väg-
hållare för detta vägavsnitt för att ta upp frågan och med mark-
ägare om att en liten del avmarken kan behöva tas i anspråk för 
byggande av gång- och cykelväg  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Graudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 197 
• KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-04-11 
 

Beslut Kommunstyrelsens återremitteras till Kungsörs KommunTeknik 
AB för diskussioner med Trafikverk och markägare innan ställ-
ningstagande till motionen kan tas. 
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§ 65 
Svar på motion – Fjärrvärme till Valskog  
(KS 2016/22) 
Stellan Lund (M) och Hans Carlsson (M), föreslår i en motion att 
kommunen ska undersöka möjligheten att 
- ansluta Valskog till den blivande fjärrvärmeförbindelsen som 

kommer att byggas mellan Arboga och Köping 
- dra vatten och avlopp samtidigt 
 
Motionärerna förslår vidare att Arboga och Köping kontaktas för 
anslutning om förutsättningarna är goda. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i bredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat 
ett yttrande. De skriver bl.a. att 

- fjärrvärme är både energieffektivt och miljömässigt en bra upp-
värmningsform 

- bolaget kommer att verka för att värmebolaget i Köping kon-
taktar fastighetsägare för att sälja in fjärrvärmeanslutning 

- bolaget ser positivt på motionen under förutsättning att Köping 
och Arboga kommuner besluta att samförlägga vatten och 
avloppsledningar. Möjligheten att använda KAK-regionens 
VA-system som nödvatten och reservvattenförsörjning för 
kommunerna ger bara fördelar och är ett uttryck för framtida 
hållbarhet i VA-försörjningen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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§ 66 
Försäljning av mark – del av fastigheten 
Valskog 8:1 (KS 2016/127) 
Mikael Albinsson, Albins i Köping Fastighets AB (Albins hus-
bilar), önskar köpa del av fastigheten Valskog 8:1 för att kunna 
utöka sin verksamhet i Valskog. De önskar köpa 5 000 m2 och är 
villiga att betala 40 kronor per m2, exklusive moms. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Mikael Albinssons skrivelse 2016-04-11 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-13 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige säljer 5 000 m2 mark, del av fastigheten 
Valskog 8:1, till Albins i Köping Fastighets AB för en köpeskilling 
om 200 000 kronor, exklusive moms. 
 
Lantmäterikostnader och andra eventuella kostnader betalas av 
köparen. 
 
Albins i Köping Fastighets AB får disponera marken redan innan 
köpet har fullföljts. Om köpet inte fullföljs inom ett år upphävs 
beslutet och marken ska återställas till ursprungligt skick. 

 
I köpekontraktet införs en klausul som ger kommunen en förköps-
rätt under fem år från det att köpekontraktet undertecknats och 
fastigheten sålts. Ett eventuellt förköp sker till en köpeskilling 
fastställt genom en oberoende värdering. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 67 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2015 från Gemensamma hjälpmedels-
nämnden (KS 2016/83) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2015. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2016-02-26, 
§§ 9-10 jämte handlingar 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2015 för 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för 
kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna. 
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§ 68 
Begäran om utökat anslag – Revisionen i 
Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2016/86) 
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har gjort en 
framställan om att få utökat anslag 2016. De önskar ett tillägg från 
respektive medlemskommun om 15 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

skrivelse 2015-02-25 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beviljar revisionen i Västra Mälardalens 

Kommunalförbund ett utökat anslag 2016 med 15 000 kronor. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar 

motsvarande beslut. 
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§ 69 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 12 april 2016 (KS 2016/132) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 12 april 2016. Av den framgår att nio 
motioner är obesvarade; 

- Två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med 
kommunfullmäktige 

- En motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 70 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 12 april 2016 (KS 2016/133) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 12 april 2016. Av den 
framgår att 

- sex medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäktige är 
obesvarade, varav fem ställdes vid senaste sammanträdet 

- ett medborgarförslag har avvisats, med hänvisning till att 
utredningsuppdrag redan getts i ämnet 

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2016-04-25  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71 
Redovisning av uppdrag – Samordnad utred-
ning av hur statliga bidrag från Migrations-
verket hanteras (KS 2015/171) 
Kommunfullmäktige gav, i december 2015, kommunchefen i 
uppdrag att tillsätta en grupp för att i en samordnad utredning se 
över hur olika statsbidrag hanteras – vilka bidrag som går direkt 
till respektive förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har studerat hur kommunen får de 
statliga bidragen från Migrationsverket för flyktingar och lämnar 
förslag på hur de ska hanteras. Fördelningen har diskuterats med 
förvaltningscheferna och man är överens om den föreslagna 
fördelningen.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 188 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-03-11 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till hantering av statliga 

bidrag från Migrationsverket. 
 
 Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om 

att uppdraget ska förklaras slutfört.  
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Kungsörs Vatten AB, Kungsörs Fastighets AB. 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 72 
Förändringar i kommunens modell för mål- 
och resultatstyrning (KS 2016/129) 
Nuvarande modell för mål- och resultatstyrningen beslutades av 
kommunstyrelsen den 28 januari 2013. Den består av en ram-
struktur och en årsagenda.  
 
Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med 
mål- och resultatstyrning. Den arbetsgruppen har, på uppdrag av 
kommunledningen, tagit fram ett förslag till revideringar av 
modellen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förändringarna i 
modellen fastställs och att mål för 2017 ska formuleras enligt den 
nya modellen. De mål som finns för 2016 ska följas upp enligt 
tidigare modell. Förändringarna i modellen måste göras kända i 
organisationen och allt processtöd revideras och distribueras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-28, § 9 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-11 
 

Beslut Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna förändringarna i mål- 
och resultatstyrningsprocessen. Modellen börjar gälla i och med 
detta beslut. 

 
 Mål för 2017 ska formuleras enligt den nya modellen, medan 

uppföljning av 2016 års mål ska ske enligt den tidigare modellen. 
 
 Arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning får i uppdrag att: 

- utarbeta en kommunikationsplan för att göra förändringarna i 
modellen kända i organisationen 

- revidera och distribuera allt processtöd för mål- och resultat-
styrning så som bl.a. Handbok för mål- och resultatstyrning, 
mallar och digitalt verktyg. 
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§ 73 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs 
Ridklubb (KS 2015/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att han-
tera flyktingsituationen fri att söka ur för olika verksamheter och 
organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommun-
styrelsen enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker 
ska uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd 
redan. De som får medel beviljade sedan ska lämna en slutredo-
visning till kommunstyrelsen.  
 
Kungsörs Ridklubb har lämnat in en ansökan om 200 000 kronor 
till en integrationssatsning för i första hand ensamkommande flyk-
tingbarn på HVB-hemmet Skogsudden. Ansökan omfattar två 
delar: 
- Den första är tänkt att starta nu och innehålla tio träffar för 

barn/ungdomar från Skogsudden 
- Den andra ska vara i sommar i form av ett sommarkollo. Det 

ska omfatta dem som är med i första steget, men till detta bjuds 
alla barn och ungdomar i Kungsör in. Ridklubben kommer 
eventuellt även bjuda in fler nyanlända till kollot. 

 
De två delarna har en budget på 96 500 kronor. Klubben vill upp-
repa båda satsningarna till hösten eller kanske i jul varför man sökt 
beloppet 200 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att satsningen klubben vill 
göra stämmer mycket väl överens med målen för de avsatta med-
len och föreslår att ansökans två första steg ska beviljas, för att 
sedan utvärderas inför nästa steg.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Kungsörs Ridklubb 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-07 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Ridklubb bidrag ur den av-
satta miljonen för integrationssatsningar med 96 500 kronor, dvs. 
för det två första stegen i ansökan.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Ridklubb, ekonomen för kommunstyrelsen, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 Motivering: Satsningen klubben vill göra stämmer mycket väl 
överens med målen för de avsatta medlen – att verka för och 
främja integrationen i Kungsör.  

 
 Efter det att de två första stegen genomörts görs en utvärdering 

tillsammans med klubben inför nästa steg. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsör-Björskogs Rödakorskrets, ekonomen för 
kommunstyrelsen, akten. 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsör-
Björskogs Rödakorskrets (KS 2015/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att han-
tera flyktingsituationen fri att söka ur för olika verksamheter och 
organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommun-
styrelsen enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker 
ska uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd 
redan. De som får medel beviljade sedan ska lämna en slutredo-
visning till kommunstyrelsen.  
 
Kungsör-Björskogs Rödakorskrets ansöker om 5 000 kronor till 
språkcaféverksamhet en dag i veckan. Verksamheten ska hålla på 
åtminstone året ut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att verksamheten stämmer 
väl överens med målen för de avsatta medlen och föreslår att 
ansökan ska beviljas.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Kungsör-Björskogs Rödakorskrets 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-06 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsör-Björskogs Rödakorskrets bi-
drag ur den avsatta miljonen för integrationssatsningar med 5 000 
kronor.  

 
 Motivering: Verksamheten stämmer väl överens med målen för de 

avsatta medlen – att verka för och främja integrationen i Kungsör.  
 
 Efter genomförd satsning ska en uppföljning göras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Frivilliga Resursgruppen, ekonomen för kommun-
styrelsen, akten. 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 75 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Frivilliga 
Resursgruppen (KS 2015/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att han-
tera flyktingsituationen fri att söka ur för olika verksamheter och 
organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommun-
styrelsen enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker 
ska uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd 
redan. De som får medel beviljade sedan ska lämna en slutredo-
visning till kommunstyrelsen.  
 
Frivilliga Resursgruppen (FRG) ansöker om 10 000 kronor till 
främst material i en verksamhet som kallas Träffpunkt Kungsör. 
Verksamheten ska pågå minst ett år. 
 
Träffpunkt Kungsör är ett resultat av de kontakter som integra-
tionsenheten har tagit med organisationer som är intresserade av 
att samverka. Studiefrämjandet står för lokaler och Civilförsvars-
förbundet är ansvariga för verksamheten som drivs med ideella 
krafter. Den är öppen för alla som vill mötas och umgås över grä-
nserna. Tanken är att vissa träffa även ska kunna genomföras i 
studiecirkelform. De sökta pengarna ska finansiera inköp av för-
täring och material samt för att kunna genomföra vissa aktiviteter 
som medför kostnader, t.ex. familjeevenemang och utflykter.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att verksamheten stämmer 
väl överens med målen för de avsatta medlen och föreslår att 
ansökan ska beviljas.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Frivilliga Resursgruppen 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-10 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Frivilliga Resursgruppen bidrag ur den 
avsatta miljonen för integrationssatsningar med 10 000 kronor.  

 
 Motivering: Verksamheten stämmer väl överens med målen för de 

avsatta medlen – att verka för och främja integrationen i Kungsör.  
 
 Efter genomförd satsning ska en uppföljning göras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Coompanion, akten. 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76 
Bidrag ur integrationsmiljonen – Coompa-
nion (KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att han-
tera flyktingsituationen fri att söka ur för olika verksamheter och 
organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommun-
styrelsen enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker 
ska uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd 
redan. De som får medel beviljade sedan ska lämna en slutredo-
visning till kommunstyrelsen.  
 
Coompanion ansöker om 97 200 kronor till olika aktiviteter riktade 
till nyanlända för att bl.a. kartlägga/undersöka entreprenörsskap, 
undersöka vad de boende själva har behov av för hjälp för att 
kunna lära nytt och vara en resurs för andra samt beredas plats i 
sjukvårdsteam för att i förlängningen kunna starta egna företag för 
att vara ett komplement till kommun och landsting. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ansökan från Coompanion 
 

Beslut Kommunstyrelsen avslår Coompanions ansökan.  
 
 Motivering: Ansökan är främst riktad till flyktingar och boende på 

olika boenden. Målen för de avsatta medlen – att verka för och 
främja integrationen i Kungsör – är tänkt att nå integration i nutid 
genom möten mellan olika grupper. En satsning enligt ansökan 
från Coompanion kan bara nå integration på lång sikt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten. Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 77 
Remiss av Handlingsprogram 2015-2018 
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2013:778) (KS 2016/79) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor är varje kommun skyldig att ta 
fram ett kommunalt handlingsprogram där man redovisar kommu-
nens ambitionsnivå för säkerhetsarbetet. Handlingsprogrammet 
ska antas för varje mandatperiod och utgöra ett levande politiskt 
dokument. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
program. Innan det fastställs ska berörda nämnder och styrelsen 
ges möjlighet att yttra sig över innehållet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-08 
med bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsen skickar ut handlingsprogrammet för skydd mot 

olyckor 2015-2018 på remiss nämnde, styrelser och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund. 

 
 Sista dag att lämna yttrande är den 31 maj 2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 78 
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har den 23 mars 2016, § 4, be-
slutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 50 640 kronor för 
andra halvåret 2015. Bidragen fördelas på 14 föreningar.  
Dnr KS 2016/26. 

 

Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 13 april 2016, § 6, 
beslutat förordna följande personer att utöver egen tjänst vara 
kommunchef under han ledighet: 

- barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh 2016-07--31 

- tekniska chefen Stig Tördahl 2016-08-01--14 

Dnr KS 2016/135 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 79 
Meddelanden 
Vision e-hälsa 2025 - överenskommelse mellan staten och Sveri-
ges kommuner och landsting. Dnr KS 2016/88 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten den 9 
december 2015 hos överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör. Man har efter inspektion funnit anledning att kritisera på 
följande punkter: - bristfälliga rutiner för registrering av allmänna 
handlingar, - bristfälliga rutiner för överlämning av redovisnings-
handlingar vid byten av ställföreträdare. Dnr KS 2016/78  

 

Polisen har den 18 mars 2016 meddelat Kungsörs Bollklubb till-
stånd enligt ordningslagen för marknad och tivoli den 29-30 april 
2016. Inför Polisens beslut har gatuchefen Magnus Ribbing med-
delat att kommunen inte har något att erinra mot bollklubbens 
ansökan. Dnr KS 2016/87 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare doku-
mentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhets-
berättelse. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 
för 2015. Dnr SN 2016/51 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund - beslut om ändring av 
årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på Sporthallen, Kyrkoherden 6, 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/98. 

 

Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har den 18 mars 2016  
meddelat Polismyndighetens tillståndsenhet att kommunen inte har 
något att erinra angående ansökan om uppställning av bilar från 
50-talet utanför biografen och vid Thor Modén-statyn i Kungsör. 
Dnr KS 2016/91 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande  

 
 

Länsstyrelsen har beviljat Fantasy World AB, Kungsör preliminärt 
statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
Stödet är för konsultinsatser för marknadsföring via interaktiv 
hemsida. Dnr KS 2016/102 

 

Samtliga partier har redovisat partistödet 2015. Dnr KS 2016/44 

 

Trafikverket har beviljat M4 Gruppen AB undantag från bestäm-
melserna om största tillåtna bredd för transporter Kungsör-Stock-
holm 2016-03-31 – 2016-04-29. och Alltransport i Östergötland, 
sträckan Eskilstuna – Kungsör och omvänt, 2016-04-14 – 2016-
05-13. Dnr KS 2016/106 KS 2016/124 

 

Fonus - verksamhetsberättelse 2015.  

 

Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har den 12 april 2016  
meddelat Polismyndighetens tillståndsenhet att kommunen inte har 
något att erinra angående ansökan om uteservering vid restaurang 
Onellys och restaurang Phoenix. Dnr KS 2016/125  KS 2016/130  

 

Föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från 
kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län har beslutats av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Dnr KS 2015/444. 

 

Kallelse till  

- årsmöte med Hedströmmens vattenförbund 2016-04-15.  
Dnr KS 2016/107 

- föreningsmöte med Kommuninvest 2016-04-21  
Dnr KS 2016/114 

- årsstämma med Kungsörs Grus AB 2016-04-25 
Dnr KS 2016/90 

- Västmanlands Kommuner och Landstings förbundsmöte 2016-
04-22 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har gemensamt gjort en 
förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mot-
tagande av nyanlända för bosättning 2016  Dnr KS 2016/109 

 

Migrationsverket - Ny anvisningsmodell för ensamkommande 
barn som börjar gälla 2016-04-01. Dnr KS 2016/111 

 

Kommunstyrelsens ordförande har, för kommunens räkning, 
undertecknat en regional överenskommelse om samarbete kring 
nyanländas etablering och mottagande av ensamkommande barn i 
Västmanlands län 2016-2010. Dnr KS 2016/112 

 

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 2016 
Dnr KS 2016/113 

 

Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har den 8 april 2016 med-
delat Länsstyrelsen att kommunen inte har något att erinra angåen-
de ansökan om cykelloppet Mälaren runt, Dnr KS 2016/115 

 

Årsredovisning 2015 - Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Dnr KS 2016/123 

 

En jämförelse av hur Styrfartskommunerna arbetar med att analy-
sera resultat – Nätverket Styrfart. Dnr KS 2016/126 

 

Protokollsutdrag från: 

• Socialnämnden 2016-03-15, § 25 Ändring av socialnämndens 
sammanträdestider. Nämnden kommer att börja sina möten 
klockan 13.30 istället för som tidigare 16.00. Dnr KS2015/266 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds för-
bundsdirektion 2016-03-17, §§ 22-35 

• Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings sam-
manträde 2016-03-11 

• Minnesanteckningar från Landstinget Västmanland – Kollek-
tivtrafikens beredning 2016-03-21 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Företagen på Verkstadsgatan, Valskog, har inte fått erbjudande 
om fiber trots flera kontakter med företaget Ip-only.  
Dnr KS 2016/100 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat: 

• upphandlingsbeslut gällande upphandling – Terminalglasögon 
för Kungsörs kommun, Kungsörs fastighets AB och Kungsörs 
Kommunteknik AB.  Dnr KS 2016/94 

• revers mellan Kungsörs kommun och Kungsörs Fastighets 
Aktiebolag Dnr KS 2016/97 

• förlängt avtal avseende Byggarbeten för Kungsörs kommun 
under perioden 2016-03-01 – 2016-06-30. Dnr KS 2016/99 

 

Underrättelse om överlåtelse av arrendeavtal mellan TeliaSonera 
Mobile Networks AB och TeliaSonera Sverige AB.  
Dnr KS 2016/89 

 

Kungsörs kommun har tecknat avtal, angående lägenhetsarrende, 
med dels Michael och Elisabeth Malmehed, dels Jan Strengbom. 
Arrendet avser skylt "Kungariket Kungsör" utmed vägarna. 
Avtalstid: 2015-06-01 - 2025-05-31. Dnr KS 2016/73 

 

EU-kommissionen har avslagit ansökan om ekonomisk medfinan-
siering för bekämpning av sjögull. Ansökan var inlämnad av fem 
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länsstyrelser, fyra kommuner och två vattenvårdsförbund. Projek-
tets budget var beräknad till drygt 54 milj 

oner kronor.  
Dnr KS 2015/15 

 

Skrifter: 

• Nyhetsbrev 1/2016 från Kompetenscentrum för hälsa – Hälsa, 
levnadsvanor och livsvillkor hos personer med funktionsned-
sättning i Västmanland 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 16:09 – Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal 
i Beredskap 

• 16:11 – Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att 
främja lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135 

• 16:12 – Ändringar i LAS m.m. 

• 16:13 – Förtydligande av regelverk rörande traineejobb, utbild-
ningskontrakt och extratjänster 

• 16:14 – Nyheter och sammanfattning av reglerna om register-
kontroll i arbetslivet 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 80 
Riktpris för nya Kung Karls skola 
Styrgruppen för Kung Karls skola föreslår att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige  

- godkänner riktpriset 138 505 400 kronor, exklusive byggherre-
kostnad för nya Kung Karls skola och  

- att skolbygget därmed kan påbörjas 
 
Styrgruppen är enlig om riktpriset och vad som ingår i det.  
 
Riktpriset utgör grund för incitamentet i partneringen för total-
entreprenören. Kungsörs KommunTeknikAB och totalentrep-
renören delar 

- risk för högre kostnader eller  

- vinst vid lägre kostnad 

med +/- 10 procent av riktpriset. 
 
För riktpris får Kungsör helt ny skola, mellan kvarvarande delar av 
Kung Karls skola och sporthallen. Skolan kommer att vara i två 
plan samt en delvis suterrängvåning. Den är dimensionerad för  

- 550 elever samt fyra extra klassrum (motsvarar ytterligare en 
årskurs) och 

- ett kök för 1 900 portioner per dag. 
 

När nya skolan är klar rivs de kvarvarande delarna av Kung Karl 
och en skolgård anläggs där med bl.a. allaktivitetsplan och fot-
bollsplan. 
 
Planen är att skolan ska vara klar till höstterminen 2017.    

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Styrgruppens skrivelse 2016-04-25 jämte bilaga 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

och Madelene Ericsson (C) bifall till förslaget. 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner riktpriset 138 505 400 kronor, 

exklusive byggherrekostnad för nya Kung Karls skolan och med-
ger att skolbygget får påbörjas. 
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§ 81 
Uppdrag – köp av strategisk mark 
Fastigheterna Torpa Prästgård 3:1, Ruten 1:1 och del av Kaplans-
gården 1:2, samtliga i Kungsörs kommun är till salu. Fastigheterna 
kommer att säljas genom öppen anbudsgivning. Det går att lägga 
bud på delarna A och B var för sig eller tillsammans. Prisförslag 
för hela ytan är 5 500 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att de får i uppdrag att delta 
i budgivningen för inköp av del eller hela ytan som ett led i vår 
strävan att få mer strategisk mark i vår kommun.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-20 
med bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

delta i budgivningen för inköp av del eller hela ytan vid försälj-
ningen av fastigheterna Torpa Prästgård 3:1, Ruten 1:1 och del av 
Kaplansgården 1:2. 
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