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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 26 november 2018, klockan 16.00-17.40. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande §§ 181-203, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), 
ledamot §§ 181-203, ordförande § 204, Claes Wolinder (L), Christer Henriksson (V), Stellan 
Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Roland 
Jansson (SD) ej § 204. 

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S), Barbro Olausson (L) § 204, Hans Carlsson (M) § 204.  

 

Ersättare  Barbro Olausson (L) §§ 181-203, Hans Carlsson (M) §§ 181-203 och Gunnar Karlsson (C). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, nämndsekreterare Eva Kristina Andersson, 

näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg (§ 182), barn- och utbildningschef Fredrik Bergh   
(§ 194), socialchef Lena Dibbern (§ 187) och kanslichefen Josephine Härdin,  

 

Utses att justera Claes Wolinder  
Ersättare för 
justerare Christer Henriksson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-11-27, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
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 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom §§181-203                  Mikael Peterson §204              
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 Claes Wolinder 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-11-26 
 

181 Information – Översiktlig rapport om det ekonomiska läget per den 31 oktober 
2018  

182 Lägesrapport bredband 

183 Svar på medborgarförslag – Cykelväg mellan Kungsör och Köping 

184 Svar på motion – Lokal livsmedelspolicy för sund, säker och närproducerad mat  
 

185 Budget 2019 med plan 2020-2021 

186 Budget 2019 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

187 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 

188 Delårsrapport per den 31 augusti 2018  
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden, hjälpmedelscentrum  

189 Namngivning och utsmyckning av torget vid Tessingatan 

190 Kommunstyrelsens mål 2019 

191 Samråd – Ändring av detaljplan för Rörgränd, industriområde söder Fabriksgatan 
ÄDP 208, Kungsörs kommun 

192 Svar på revisionsrapport – Översiktlig granskning delårsrapport 2018-08-31 

193 Svar på revisionsrapport – Granskning av införande av nytt ekonomisystem 

194 Förskoleutredningen – Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun 

195 Budgetäskande m.a.a. ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens lokaler, 
Turisten 6  

196 Investering – Utbyggnad av parkering vid Centralvallen 

197 Verksamhetsbidrag 2019 – Arkiv Västmanland 

198 Verksamhetsbidrag 2019 – Brottsofferjouren Västmanland 

199 Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden om busstrafiken  
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200 Meddelanden delegationsbeslut 

201 Meddelanden 

202 Bidrag till Torpa Bygdegårdsförening - medfinansiering takinvestering  

203 Hälsningsord 

204 Övriga frågor 
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§ 181 
Information – Översiktlig rapport om det 
ekonomiska läget per den 31 oktober 2018  
(KS 2018/183) 
Kommundirektör Claes-Urban Boström redovisar översiktligt läget 
i ekonomin. Prognosen på årsbasis (i miljoner kronor) visar +-0 
kronor.  
 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 182 
Lägesrapport bredband (KS 2015/87) 
Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg ger en kompletterande 
lägesrapport för bredbandsutbyggnaden.  
 
- Informationsbrev har skickats ut av bredbandsföretagen 
- Informationsträff anordnas den 12 december 
- Dialogen med bredbandsföretagen fortsätter 
- Företagen har börjat gräva i vissa områden 

 
Beslut   Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten. 
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§ 183 
Svar på medborgarförslag – Cykelväg mellan 
Kungsör och Köping (KS 2018/174) 

Alma Andersson föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg mel-
lan Kungsör och Köping med belysning och pausplats. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att  
- förslaget ligger helt i linje med de politiska intentioner som 

finns i Kungsörs kommun  
- det pågår ett arbete med att utreda möjligheten till en cykelväg 

mellan Kungsör och Köping 
- kommunens och Region Västmanlands mål är att det ska 

byggas en cykelväg i samband med att det genomförs trafik-
säkerhetsåtgärder på den aktuella sträckan 

- cykelbanan är prioriterad i den regionala genomförandeplanen 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Alma Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 50 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till svar på 

medborgarförslaget som sitt eget. 
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§ 184 
Svar på motion – Lokal livsmedelspolicy för 
sund, säker och närproducerad mat  
(KS 2018/116) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att 

- kommunen tar fram en livsmedelspolicy för sund, säker och 
närproducerad mat 

- kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphand-
lingar 

- policyn tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arboga och 
Köpings kommuner 

 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen. Av det framgår bl.a. att 

- kommunen är positiv till att en lokal livsmedelstrategi/policy 
tas fram men att den regionala strategin och dess handlingsplan 
bör inväntas 

- frågan om intresse finns hos grannkommunerna Arboga och 
Köping att samverka kring detta bör ställas 

- det bör finna med i kommande upphandlingar att svenska 
djurskyddslagar ska tillämpas i alla upphandlingar gällande 
livsmedel 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 

Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 43 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-07 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar om att en lokal livsmedelsstrategi/ 

policy tas fram när den regionala handlingsplanen är beslutad. 
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Upphandlingsenheten vid Västra Mälardalens Kommunalförbund 
får i uppdrag att se till att det finns ett minimikrav på att svensk 
djurskyddslagstiftning eller motsvarande ska följas vid alla 
upphandlingar gällande livsmedel.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att lyfta frågan om en gemensam 
livsmedelsstrategi/policy för Kungsör, Köping och Arboga inom 
ramen för fördjupad samverkan. 
 
Med detta förklaras motionen besvarad. 
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§ 185 
Budget 2019 med plan 2020-2021  
(KS 2018/205, KS 2018/471) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om budgetramar för 
2019-2021. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 69 Budgetramar 
för 2019-2021 inkl. reservation 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-11-12, § 10 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning delas en uppdaterad 

budgettabell ut vilken ersätter budgetberedningens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

  
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dvs 

 (i miljoner kronor): 
 Ram 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen 73,6 76,5 78,9 
Barn- och utbildningsnämnden 229,4 237,1 244,7 
Socialnämnden 237,8 246,9 256,9 
Delsumma 540,9 560,6 580,5 
Finans -546,0 -560,6 -580,5 
NETTO -5,1 0 0 

 
 Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltnings-

cheferna, i uppdrag att reducera ramarna med en procent. 
Resultatet av uppdraget ska redovisas på en extra budget-
beredning i februari för att sedan redovisas för kommunfull-
mäktige. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2019 till 
0,4 procent. 
 

3. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbud-
getar för 2019 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-
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ri 2019. 
 

4. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 
kronor. 
 

5. Arbetet med 2020 års budget ska påbörjas omgående. 
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§ 186 
Budget 2019 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2018/277) 
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt 
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om 
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019. 
 
Kommunfullmäktige i Kungsör beslutade den 17 september 2018, 
§ 96 godkänna  
- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan 

Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och 
Surahammars kommuner och 

- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
 Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

för år 2019 överlämnades till budgetberedningen för behandling 
under hösten i samband med Kungsörs kommuns budget 2019-
2021. Samråd ska ske med övriga kommuner innan beslut.  
 
Budgetförslaget har tagits fram efter diskussioner mellan ekonomi- 
och kommunchefer i befintliga samverkanskommuner där den 
totala budgeten fördelas så att kostnader för 
- administration (nämnd, kansli, lokal mm) fördelas efter 

folkmängd och 
- arvodering ersätts av den kommun ärendet tillhör 

 
Med budgeten om 9,2 miljoner kronor för 2019 fördelad enligt 
detta ges följande budgetförslag: 
 

Kommun Administ-
ration 

Arvode-
ring 

Förslag  
budget 2019 

Köping 1 440 1 604 3 044 
Arboga 770 726 1 495 
Kungsör 473 502 975 
Hallstahammar 881 1 217 2 098 
Surahammar 551 1 037 1 588 
Summa 4 115 5 085 9 200 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2018-11-12, § 11 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 

budgetförslaget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för 
2019. 

 
 Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 

andelar av budgeten. 
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§ 187 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(KS 2018/352) 
Socialnämnden har godkänt ett förslag till nya Avgifter inom 
socialtjänsten från och med den 1 januari 2019 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning  
 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen. Kommunfullmäktige reviderade pensionärspriserna på 
Mistelns restaurang från och med den 1 januari 2019 vid beslut 
den 12 november 2018. I övrigt reviderades avgifterna senast i juni 
2017. 
 
De större förändringarna som nu föreslås är att  
• måltidsavgifter inom LSS-verksamheten för barn och unga 

reduceras och anpassas till konsumentverkets kostnadsberäk-
ning för barn och unga 

• ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt boen-
de då personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga. att 
maxtaxan uppnås redan efter 5,7 timmars insatser/månad 

• regler för färdtjänst som tagits bort ur detta dokument återgår 
liksom före 2018 till färdtjänstreglementet  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-10-24, § 107 inklusive 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17 med bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i 

enlighet med socialnämndens förslag, dock ska avgifter för 
färdtjänst ligga kvar i detta dokument i enlighet med kommun-
fullmäktiges beslut 2017-09-11, § 129. 

 
 De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019. 

  
 
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr x/2018.  
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§ 188 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018  
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum  
(KS 2018/458) 
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden har den 28 september 
2018, § 43, behandlat sin delårsrapport per den 31 augusti 2018 för 
Hjälpmedelscentrum. Prognosen för helåret visar på ett överskott 
på 2 597 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport 2-2018 för Hjälpmedelscentrum 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2018 till handlingarna. 
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§ 189 
Namngivning och utsmyckning av torget vid 
Tessingatan (KS 2018/475) 

Under processen med att planera och bygga om centrum, etapp 1, 
har frågan om konstnärlig utsmyckning och avsaknad av ett 
torgnamn diskuterats.  
 
Den parlamentariska styrgruppen för centrumutvecklingen föreslår 
att torget får 
- namnet Drottningtorget. Hembygdsföreningen har tillfrågats, i 

enlighet med kommunstyrelsens reglemente, och har tillstyrker 
förslaget 

- konstnärlig utsmyckning, utöver ”Jönssons katt” och finan-
sieras ur Konstfonden, Johan Olssons fond och Hörlins fond 
    

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Henriksson 

(V) att torget ska kallas Nya Domustorget. 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordförande beredningens 

förslag mot Christer Henrikssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger torget vid Tessingatan namnet Drottning-

torget. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att skaffa och utforma 

lämplig namnskyltning.  
 

 Den parlamentariska styrgruppen för centrumutvecklingen får 
mandat att besluta om konstnärlig utsmyckning av torget efter 
förslag från kultur- och evenemangssamordnaren. Utsmyckningen 
får maximalt kosta 175 759 kronor och finansieras med medel ur 
Konstfonden, Johan Olssons fond och Hörlins fond. 
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§ 190 
Kommunstyrelsens mål 2019 (KS 2018/482) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämn-
der och styrelser besluta om tidsatta och mätbara mål. Målen ska-
pas i dialog mellan politik och förvaltning. 
 
Målen kan kopplas till kommunfullmäktiges mål. Vissa fullmäkti-
gemål är till och med riktade till viss styrelse/nämnd. Utöver de 
mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd 
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får 
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fem mål från 2018 ska 
kvarstå 2019 och att nya mål utifrån barnkonventionen och fritids- 
och kulturområdet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

förvaltningen. Beslut om mål tas av nya kommunstyrelsen. 
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§ 191 
Samråd – Ändring av detaljplan för Rör-
gränd, industriområde söder Fabriksgatan 
ÄDP 208, Kungsörs kommun (KS 2017/430) 
Plankommittén föreslår att ändring av detaljplan för industri-
område söder Fabriksgatan, sänds ut på samråd.  
 
Ändringen avser fastigheten Skillinge 2:289 samt del av Skillinge 
2:37och innebär att lokalgata kan byggas ut i området. Området 
indelas i mindre enheter av varierande storlek som kan styckas av 
för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efter-
frågan av industrimark. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Plan-
förslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till 
kända sakägare. Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen 
så övergår ärendet till ett begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-10-30, § 15 

med Planbeskrivning (Samrådshandling 2018-05-29) och 
plankarta 180925-A2-L  

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 198 (planuppdrag) 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och 
 genomförandebeskrivningen för industriområde, söder  ÄDP 208, 

på samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande vilket 
kan övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen 
tillstyrker detaljplanen.  
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§ 192 
Svar på revisionsrapport – Översiktlig 
granskning delårsrapport 2018-08-31  
(KS 2018/373) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommu-
nens delårsrapport per den 31 augusti 2018.  
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten 
- ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 
- resultatet är förenligt med det av fullmäktige fastställda 

finansiella målet för ekonomisk hushållning 
 
De verksamhetsmässiga målen har man inte gjort någon 
bedömning av då de är formulerade så att de kan följas upp först 
vid bokslut för år 2018. 
 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som 
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter 
och rekommendationer som framkommer i KPMG:s rapport. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen 2018-

10-26 jämte revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-11-01 

 
Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig 
granskning delårsrapport 2018-08-31”. 
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§ 193 
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
införande av nytt ekonomisystem  
(KS 2018/473) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om 
kommunens ekonomisystem har funktioner och integrationer med 
andra system som motsvarar kommunens behov för att säkerställa 
en effektiv ekonomihantering, tillförlitliga ekonomiska rapporter 
och beslutsunderlag samt en tillfredsställande intern kontroll.  
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att  
- skyndsamt finna lösning på de problem som är kopplade till 

kundreskontran och integreringen till/från inkassoföretagen 
- säkerställa att det arbetas fram en systemförvaltarplan  
- frångå manuell hantering med bokföringsordrar och istället 

använder ekonomisystemets interna debiteringar 
- säkerställer att adekvata handböcker/rutiner/lathundar finns på 

plats 
- omgående ta fram en tidsplan för de åtgärder som återstår att 

göra för att ekonomisystemets alla delar och funktioner ska 
fungera 

- efter 2018 års bokslut säkerställa att ekonomisystemet fungerar 
fullt ut 

- skyndsamt ta initiativ till att klargöra hur kostnadsfördelningen 
ska göras mellan de kommuner, bolag och kommunalförbund 
som ingår i ekonomisystemet 

 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som 
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av synpunkterna 
och vad som i övrigt framkommer i KPMG:s rapport. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen 2018-

10-26 jämte revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-11-05 
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Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Granskning av 
införande av nytt ekonomisystem”. 
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§ 194 
Förskoleutredningen – Framtida behov för 
förskolan i Kungsörs kommun (KS 2018/478) 
Vid en framtidsdag med fokus på förskolan den 18 april 2018 
fick barn- och utbildningsförvaltning i uppdrag att utreda för-
skolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 och 
hur kommunen demografiskt växer. Vid mötet deltog politiker 
från nämndernas och kommunstyrelsens presidier, tjänstemän 
från barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsenheten och 
kommundirektören. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån uppdraget utrett 
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 
och hur kommunen demografiskt växer. Utredningen innehåller;  
- Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och 

lärande  
- Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar 
- Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och 

utmaningar 
- Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.  
- Kostnader  
- Antal barn i Kungsörs förskolor 2014-2018 
- Befolkningsprognoser  
- Behov av lokaler på kort och lång sikt 
- Förslag till lokalförsörjning 
- Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-

18 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs 
kommun 
 

Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning vill tacka för utredningen. 
Den kommer att vara värdefull i det fortsatta arbetet.  

 
Som ett första steg ser beredningen en ny förskola med sex avdel-
ningar på ängen intill Södergården. För denna del bör nämnden få i 
uppdrag att tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB mer 
detaljerat kostnadsberäkna förslaget. 
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 Därefter bör förskolor i första hand planeras i områden där bygg-
nation är aktuell, t.ex. Malmberga och Skillinge. 

 
 Nämnden bör får i uppdrag att varje år uppdatera utredningen så 

att den hålls uppdaterad med de förändringar i behov som finns. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att en 

kompetensförsörjningsplan tillhör ärendet vilken saknas i 
kallelsen. 

 
Beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom presidieberedningens prio-

riteringar och ger följande uppdrag: 
- Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans 

med Kungsörs KommunTeknik AB mer detaljerat kostnads-
beräkna steg ett – en ny förskola på ängen intill Södergården 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att varje år 
uppdatera utredningen så att den hålls uppdaterad med de 
förändringar som finns i behoven 
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§ 195 
Budgetäskande m.a.a. ny hyresnivå i individ- 
och familjeomsorgens lokaler, Turisten 6  
(KS 2018/471) 

 Socialnämnden begär 170 000 kr/år i ramförstärkning att utnyttja 
i den omfattning som behövs utifrån ombyggnationens faktiska 
kostnad. 

 
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6, 
dvs. individ- och familjeomsorgens lokaler, om 480 000 kronor/år 
vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt. 
Socialförvaltningen har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresni-
vån. Det visade sig att när beräkningar för ventilation, el, rör och 
bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen 
högre än först beräknat. 
 
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 procent 
eftersom det när man bygger i ett befintligt hus finns så många 
osäkerhetsparametrar.  
 
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att 
uppgår till 568 000 kronor/år med en osäkerhetsfaktor på +/- 15 
procent, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 000 kronor till 
650 000 kronor.  
 
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 000 kronor 
räcker men kan också innebära en hyreshöjning med ytterligare 
170 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-10-24, § 108 med 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-11-12, § 14 
 

Beslut Kommunstyrelsen avslår socialnämndens önskemål om ökade 
medel till ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens lokaler. 
Eventuellt ökad kostnad får arbetas in i befintlig budetram. 
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§ 196 
Investering – Utbyggnad av parkering vid 
Centralvallen (KS 2018/476) 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att parkeringsytan vid 
Centralvallen utökas med ca 650 m2 på angränsande grönyta. Par-
keringen utförs som en grusad yta med belysning samt åtgärder för 
dagvattenhantering.  Kostnad för uppförande av denna parkerings-
yta beräknas till 350 000 kr. Bygglov är beviljat. 
 
Parkeringsytan vid Centralvallen är under tidig vår och under 
hösten mycket hårt belastad. Då pågår verksamhet för fotboll och 
ishockey samtidigt. Det medför stora parkeringsproblem med 
följden att parkering sker på grönytor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-11-08 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar beviljar investeringen ”Utbyggnad av 
parkering vid Centralvallen”.  

 
Investeringen får ianspråkta 350 000 kronor ur investeringsbudge-
ten och kommunstyrelsen tillförs ökade driftmedel under avskriv-
ningstiden – 40 år. 

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
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§ 197 
Verksamhetsbidrag 2019 – Arkiv Västman-
land (KS 2018/454) 

 Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd. 
För 2019 söks oförändrat 25 000 kronor från Kungsörs kommun.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Arkiv Västmanlands ansökan  
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2018-11-12, § 13 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med 
25 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 

 
Bidraget sätts in på föreningens konto. 
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§ 198 
Verksamhetsbidrag 2019 – Brottsofferjouren 
Västmanland (KS 2018/269) 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, 
bidrag för kommande verksamhetsår.  
 
Ansökan gäller 6 kronor per invånare – 50 592 kronor för 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Brottsofferjourens ansökan för 2019 och verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan för 2018  

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-11-12, § 12 
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 50 592 
kronor för verksamhetsåret 2019. 
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§ 199 
Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden om 
busstrafiken (KS 2018/460) 

 Kollektivtrafikförvaltningen har beslutat att regionbussarna ska 
upphöra att trafikera busstationen vid Stortorget i Kungsör. Istället 
kommer regionbussarna att trafikera järnvägsstationen/rese-
centrum. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 180 
(Nämndinitiativ) 

• Gemensam skrivelse från kommunstyrelsen i Kungsörs 
kommun gällande beslutet att upphöra med att trafikera 
busstationen 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att skicka skrivelsen till kollektiv-
trafiknämnden. Skrivelsen undertecknas av samtliga gruppledare. 
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§ 200 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 26 oktober 2018 
beslutat om fördelning av bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter 2018. 
Dnr KS 2018/492 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 201 
Meddelanden 
Länsstyrelsens beslut om fördelning av kommuntal för anvisade 
nyanlända innebär att det inte kommer några nyanlända till 
Kungsör 2019.  Dnr KS 2018/455 
 

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har lämnat yttrande gällande 
samråd för detaljplan Västerås resecentrum. Dnr KS 2018/388 
 

Arbogaåns vattenförbund har kommit in med en sammanfattning 
av recipientkontrollen 2017. 
 
Lina Ekdahl har ansökt om bidrag för kulturprojekt ”Prova på-dag 
kultur”. Region Västmanland har beviljat ansökan och utbetalat  
15 000 kronor. Dnr KS 2018/483 
 

NTF Västmanlands cykelhjälmsmätningar för 2018 visar en liten, 
men ökad hjälmanvändning i länet. Dnr KS 2018/488 
 

Tekniska chefen Stig Tördahl har lämnat en redovisning av 
kostnader för projekt Kommunal ledningsförmåga till Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap. Dnr KS 2016/349. 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl har undertecknat köpebrev och 
köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheterna Valve 
2:17 och 2:18. Dnr KS 2018/350 och KS 2018/351. 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl och ekonomichefen Bo Granudd har 
undertecknat köpebrev och köpekontrakt i samband med 
försäljning av fastigheten Skillinge 2:263. Dnr KS 2018/385 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl och kommundirektören Claes-Urban 
Boström har undertecknat  

• Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av  
fastigheten Pilfinken 2 (Blåmesgatan 2). Dnr KS 2018/226 
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• Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av  
fastigheten Skillinge 2:255. Dnr KS 2018/197 
 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ramavtal med Sport 
& Fritidsgrossisten i Sverige AB avseende Gymnastik- och 
idrottsmaterial. Dnr KS 2018/263 

 

Beslut om timavgift för tillsyn på Västra tegeludden 6, 7 och 8, 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/343 

 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Nyinvigning av Drottninggatan den 20 oktober 2018.  
Dnr KS 2018/378 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Netel AB för schakt och förläggning kanalisation för 
fiberutbyggnad Rabostan, mellan 11/10 – 31/12 2018.  
Dnr KS 2018/364:14 

• IP-Only för schakt och förläggning kanalisation för 
efteranslutning av fiberkunder Bergsgatan 8, Ekstigen 10, 
Granvägen 4, Sockenvägen 1, Tallstigen 18/20/23/27 och 
Villagatan 18 mellan 29/10 och 15/11 2018. Dnr KS 
2018/364:12 

• Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel, skarvgrop, 
Odengatan 17-19 mellan den 11/9 och 28/9 2018.  
Dnr KS 2018/364:16 

 

Kungsörs kommuns lokala trafikföreskrifter: 

• 1960 2018:1 – om parkering tillåten 5 minuter på Drottning-
gatan 

• 1960 2018:3 – om parkering tillåten 2 timmar på Drottning-
gatan 

• 1960 2018:4 – om avvikelse om hastighet på Drottninggatan 

• 1960 2018:5 – om gångfartsområde i korsningen Drottning-
gatan, Tessingatan och Villagatan 
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Kännedomskopia från Länsstyrelsen: 

• Yttrande över anmälan om nyförläggning av elkabelsförband 
samt rasering av luftkabel vid Sörfennsta i Kungsör. 

• Beslut om arkeologisk utredning inom bl.a. fastigheten Östuna 
1:3 i Kungsörs kommun. 

 
Informationsbrev från Västra Mälardalens Myndighetsförbund: 

• Upplysning till grannar/sakägare om beslutat bygglov 
avseende Skillinge 2:183 (Skillingeuddsvägen 53). 

• Upplysning till fastighetsägare avseende förfrågan gällande 
detaljplan och krav på bygglov för Ekuddens camping på 
fastigheten Kungsör 3:1. 

 
Protokollsutdrag från: 

• Socialnämnden 2018-10-24, § 112 – Sammanträdestider 2019 

• Kommunstyrelsens plankommitté 2018-10-30, § 16 - 
Sammanträdestider 2019 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24, § 50 – 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2018-10-18, §§ 112, 118 och 119 

• Köpings kommun Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 86 – 
Reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd samt 
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan 
kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och 
Surahammar 

• Surahammars kommun Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 83 
– Upphandlings- och inköpspolicy samt populärversion 

• Surahammars kommun Kommunstyrelsen 2018-10-15, § 133 – 
Avtal och budget Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

 

Protokoll från: 

• Kungsörs Fastighets AB 2018-05-17, §§ 1848-1860 
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• Kungsörs KommunTeknik AB 2018-05-22, §§ 10-17 

• Kungsörs Vatten AB 2018-05-22, §§ 10-17 

• Kungsörs Kommunföretag AB 2018-05-29, §§ 8-12 

• Kungsörs Kommunföretag AB bolagsstämma 2018-06-04, §§ 
1-11 

• Kungsörs KommunTeknik AB 2018-06-04, §§ 1-11 

• Kungsörs Vatten AB 2018-06-04, §§ 1-11 

• Kungsörs Fastighets AB 2018-06-04, §§ 1-11 

• Kungsörs Kommunföretag AB 2018-06-12, §§ 13-18 

• Kungsörs Kommunteknik AB 2018-06-13, §§ 18-23 

• Kungsörs Vatten AB 2018-06-13, §§ 18-23 

• Kungsörs Fastighets AB 2018-09-20, §§ 1861-1870 

• Kungsörs KommunTeknik AB 2018-09-21, §§ 24-27 

• Kungsörs Vatten AB 2018-09-21, §§ 24-27 

• Kungsörs Kommunföretag AB 2018-09-25, §§ 19-21 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2018-10-03, §§ 30 – 40 

• Kungsörs Fastighets AB 2018-10-25, §§ 1871-1880 
 

Frågor/synpunkter inkomna via kommunens myndighetsbrevlåda 

• Önskemål om att tända belysningen i ”gamla kyrkogården”, 
den som ligger längs Thor Modéens gata/Drottninggatan/ 
Hamngatan. Dnr KS 2018/461 

• Små hundar kan krypa under staketet vid hundrastgården.  
Dnr KS 2018/456  

• Självgående bussar av den typ som finns i Kongsberg i Norge, 
”Brakar-bussen”. Synpunkten besvarad av Stefan Leijerdahl 
2018-11-09. Dnr KS 2018/486 

• Ombyggnad av vägbulor vid övergångsstället vid järnvägssta-
tionen och Kungsörs bageri. Synpunkten besvarad av Eva 
Kristina Andersson 2018-09-17 samt Lisa Kohlström 2018-11-
14. Dnr KS 2018/368 
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Synpunkt – rätt att riva tegelbyggnaden vid Karlaskolan (inkom 
som medborgarförslag, men har omvandlats till synpunkt då 
personen inte är skriven i Kungsör). Dnr KS 2018/468 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:37 – Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
• 18:40 – Överenskommelse träffad med samtliga fackliga 

organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid 
• 18:41 – Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att 

bedriva fristående förskola 
• 18:42 – Tre pensionsöverenskommelser för individer som 

omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 
• 18:45 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkrings-
skydd enligt AGS-KL 

• 18:46 – Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän 
överklagas genom förvaltningsbesvär 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 202 
Bidrag till Torpa Bygdegårdsförening -
medfinansiering takinvestering  
(KS 2018/490)  
 
Torpa bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering till en 
ansökan hos Boverket för omläggning av tak. Boverket kräver 
medfinansiär på 30 procent av den totala kostnaden. 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S), 
Marie Norin Junttila (S), Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) 
samt Roland Jansson (SD) bifall till förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet 

• Ansökan från Torpabygdegårdsförening 2018-11-12  
• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från 

bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2018-11-20 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ansökan till Boverket 
med 30 procent av ansökt belopp vilket enligt offerter utgör 
maximalt 339 000 kronor. Detta skulle innebära en kostnad för 
kommunen om maximalt 101 700 kronor förutsatt att Boverket 
beviljar ansökan.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 203 
Hälsningsord  
 
Kommunstyrelsens ordförande sedan femton år Per Strengbom (S) 
kostaterar att detta är sista möte på mandatperioden och hans sista 
möte som ordförande. Han tackar för den gångna tiden och önskar 
den nya styrelsen lycka till.  
 
Ordförandeklubban överlämnas till den nya ordföranden Mikael 
Peterson (S).  
 
Kommunstyrelsen framför sitt varma tack för det sätt Per 
Strengbom lett kommunstyrelsen och för de insatser han gjort för 
kommunen i egenskap av kommunalråd. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 204 
Övriga frågor 
 
Följande frågor har tagits upp under dagens möte 
 
• Niklas Magnusson (M) önskar att det som tas upp under övriga 

frågor ska protokollföras 
• Niklas Magnusson (M) önskar att kommunen driver frågan om 

möjligt förvärv och användning av område E i Kommunens 
översiktsplan som industrimark 

• Madelene Fager (C) frågar om tidigare fattat beslut kring 
belysning Söders Gärde verkställts 
Frågan tas upp vid nästa kommunstyrelsesammanträde 

• Madelene Fager (C) frågar om aktuellt läge gällande 
rekrytering av kommunekolog 
Just nu finns ingen aktuell kandidat 

• Gunnar Karlsson (C) tackar för sin tid i kommunstyrelsen 
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