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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 18 juni 2018, klockan 16.00-17.00. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Claes 
Wolinder (L), Stellan Lund (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Roland 
Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Dan Stigenberg (S), Peter Åkesson (MP) och Hans Carlsson (M). 

 

Ersättare  Barbro Olausson (L) och Gunnar Karlsson (C). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, avdelningschefen 

Anders Melkersson § 125och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Roland Jansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-06-19, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       125-135 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2018-06-18, §§ 125-135 
Datum då 
protokoll anslås  2018-06-20  Datum då anslag  

tas bort 2018-07-12  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-06-18 
 

125 Information – styrande dokument kring upphandling 

126 Rapport från regionens strategiska beredning 

127 Information – Översiktlig rapport om det ekonomiska läget per den 31 mars 2018 

128 Revidering av Bolagsordningar i bolagskoncernen 

129 Revidering av Ägardirektiv i bolagskoncernen för 2019 

130 Utredning av möjlighet att rusta upp och hyra ut Stenladan i  
Lockmora 

131 Samråd – Detaljplan för Nya Kinnekulle 

132 Samråd – Detaljplan för Kaplanen 7-9 

133 Meddelanden delegationsbeslut 

134 Meddelanden 

135 Hälsningsord 
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§ 125 
Information – styrande dokument kring 
upphandling (KS 2017/461) 
Avdelningschefen vid Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Anders Melkersson informerar om reglerna kring upphandling och 
de förslag till styrande dokument som tagits fram.  
 
Förslaget till policy är tänkt att vara lika i fyra kommuner och tolv 
bolag. Den kompletteras med lokala riktlinjer i flera perspektiv. 
 
Vid föredragningen ges svar på de frågor som föranledde kom-
munstyrelsen att återremittera ärendet för komplettering. 
  
De styrande dokumenten kommer att lyftas för beslut vid första 
sammanträde i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i höst. 
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§ 126 
Rapport från regionens strategiska bered-
ning 
Ordföranden Per Strengbom (S) och oppositionsrådet Madelene 
Fager (C) lämnar en rapport från regionens strategiska beredning. 
Senaste mötet var den 8 juni och bl.a. följande avhandlades: 
- Regiongemensam elevhälsovård  
- Nyföretagarrådgivning 
- Överenskommelse för barn och unga som placeras utanför 

hemmet kring hälsovård, tandvård etc. 
- Mest sjuka – utredning kring förebyggande 
- webb-portalen kulturarvet återremitterades för kompletterande 

utredning 
 
Nästa gång tas frågan om intyg specialkost upp. 
 
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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§ 127 
Information – Översiktlig rapport om det 
ekonomiska läget per den 31 maj 2018  
(KS 2018/183) 
Ekonomichef Bo Granudd meddelar att situationen är i stort 
oförändrad utifrån delårsbokslutet. Prognosen på årsbasis ( i 
miljoner kronor) är: 
- kommunstyrelsens förvaltning + 1,0 
- barn- och utbildningsförvaltningen - 1,5 
- socialförvaltningen +/- 0,0 
- finansiering  + 0,5 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 128 
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2018/262) 
Förslag till reviderade bolagsordningar i bolagskoncernen diskute-
rades vid bolagsdagen den 4 juni 2018. De nya förslagen är en 
anpassning till tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilagor 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de reviderade bolagsordningarna i 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr x-x 2018. 
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§ 129 
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen  
(KS 2018/261) 
Förslag till nya ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen diskute-
rades fram i dialog vid bolagsdagen den 4 juni 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilaga 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2019 för 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr x 2018. 
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§ 130 
Utredning av möjlighet att rusta upp och 
hyra ut Stenladan i Lockmora (KS 2017/287) 
På uppdrag av kommunfullmäktige har Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB) utrett möjligheten att utveckla Stenladan i 
Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultat av en 
motionen. 
 
KKTAB har gjort en byggteknisk utredning, kostnadsberäkning av 
byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna samt en plan för 
uthyrning. Tre alternativ har tagits fram: 

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

B. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, med WC 
och pentry 

C. Ombyggnation i större omfattning för året runt användning. 
Innefattar kök, RWC/WC, värmeanläggning och isolering 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 184 
• Kungörs KommunTeknik AB:s utredning 2018-05-31 med 

bilagor 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S),  
Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) bifall till förslaget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för enbart 
sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av maximalt 
ske med 680 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 
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§ 131 
Detaljplan för del av Kungsör 3:1 Nya Kinne-
kulle, DP 205 – samråd (KS 2018/248) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för detaljplan för del av 
Kungsör 3:1 Nya Kinnekulle DP 205.  
 
Syftet med planen är att möjliggöra utökning av skoländamål med 
förskolor. Den nya detaljplanen medger en ny förskola om sex av-
delningar i den norra delen och en förskola i den södra delen.  
 
Den äldre detaljplanen (PL 88) har användningsbeteckning Ra, vil-
ket betyder fritidsändamål.  

 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om alla i sam-
rådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett begränsat 
förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-05-30, § 11 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för detaljplan för del av Kungsörs 3:1 Nya Kinnekulle och 
plankarta med planbestämmelser 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomföran-

debeskrivningen för detaljplan DP 205 för del av Kungsör 3:1, 
Nya Kinnekulle, på samråd enligt bestämmelserna för standard-
förfarande. Det kan övergå till begränsat förfarande om alla i 
samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.  
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§ 132 
Detaljplan för Kaplanen 7-9, DP 207 – samråd 
(KS 2018/244) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för detaljplan för Kaplanen 7-9, 
DP 207.  
 
Syftet med planen är att: 
- ta bort markerad prickmark för att möjliggöra bättre placering 

av nytt flerfamiljshus och en bättre innergård 
- ändrat användningsområde för fastigheten ”gamla annexet” 

från kontor m.m. till bostadsändamål 
- q-markeringen för gamla gymnastikhallen tas bort så att riv-

ning möjliggörs så att förtätning av byggnation i detaljplane-
området möjliggörs 

 
Den nya planen ersätter detaljplanen DP 186.  

 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om alla i sam-
rådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett begränsat 
förfarande. 
   

KS överläggning Under överläggningen informerar kommundirektören om två änd-
ringar i plankartan.  
 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-05-31, § 12 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för detaljplan för del av Kungsörs 3:1 Nya Kinnekulle och 
plankarta med planbestämmelser 

 
Beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomföran-

debeskrivningen för detaljplan DP 207 för Kaplanen 7-9 på sam-
råd enligt bestämmelserna för standardförfarande. Det kan övergå 
till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18  10 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 133 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beslutat om 2018 års 
skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog 
idrottsklubb på 25 000 kr. Dnr KS 2018/235. 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 21 maj 2018, § 7, 
beslutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag 
om sammantaget 282 710  kronor för 2018. Bidragen fördelas på 
29 föreningar. Dnr KS 2018/69 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 30 maj 2017,  
§ 10, beslutat om fördelning av bidragen till sommarlovsaktiviteter 
2018. Dnr KS 2018/23 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 28 maj 2018, § 7, 
beslutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag 
om 1720 kronor för 2018 till Kungsörs Fotoklubb. 
Dnr KS 2018/69 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 134 
Meddelanden 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna: 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kapellskär – 
Rydholm, Borås den 29 maj – 128 juni 2018 för J-M Transport 
AB. Dnr KS 2018/79 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – 
Stockholm 2018-06-05 – 2018-07-04 för Wiklunds åkeri AB. 
Dnr KS 2018/79 

 
Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i 
år fem ansökningar om flagga lämnats in. Tre kommer att få varsin 
flagga i samband med nationaldagsfirandet.  
Dnr KS 2018/250 
 

Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken – 
Lockmora 1:32, naturreservatet Klämsbo. Dnr KS 2018/256 

 
Polismyndigheten har den 5 juni 2018 utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för Kungsörs kommun att anordna Natio-
naldagsfirande med marsch från Kung Karls kyrka till Kungs-
udden. Dnr KS 2018/253 

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en redovisning för hur 
partistödet använts 2017. Dnr KS 2018/70 

 

Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 30 Förordnande 
av dataskyddsombud. Dnr KS 2018/137 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 65 Budget, mål och investeringar 
2019 - flerårsplan 2020-2021. Dnr KS 2018/205 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 66 Delårsrapport per den 30 april 
2018. Dnr KS 2018/230 
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• Socialnämnden 2018-05-24 § 70 Revisionsrapport – Uppfölj-
ning av kommunens modell för målstyrning. Dnr KS 2018/136 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 71 Revisionsrapport – Uppfölj-
ning av intern kontroll. Dnr KS 2018/135 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 72 Revisionsrapport – Grundläg-
gande granskning. Dnr KS 2018/134 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 67 Etapp 2, renovering av gamla 
Södergården. Dnr KS 2018/257 

• Kommunstyrelsen i Arboga 2018-05-29 § 79 Näringslivs-
strategi för Västra Mälardalen. Dnr KS 2018/227 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 2018-05-08 §§ 57-66 

• Arbogaåns rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 
Samfällighetsförening 2018-05-18 §§ 1-10, 1-18.  
Dnr KS 2018/211  

• Föreningen Mälarens årsmöte 2018-05-21 §§ 1-14 

• Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2018-05-18, §§ 18-31  
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Skillinge brygga. Dnr KS 2018/241 

• Kung Karls skolas parkering, underhåll. Dnr KS 2018/247 

• Utebliven korvgrillning. Dnr KS 2018/251 
 

Undertecknade avtal: 

• Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat personuppgifts-
biträdesavtal med TelliQ AB. Dnr KS 2018/243 

• Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med 
Inera AB – Kundens användning av Ineras tjänster.  
Dnr KS 2018/242 
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Skrifter: 

• Ekonomirapporten, maj 2018 – Sveriges Kommuner och 
Landstings rapport om kommunernas och landstingens 
ekonomi 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:20 – Feriejobb/sommarjobb 2018 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 135 
Hälsningsord 
Ordföranden Per Strengbom (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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