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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 23 april 2018, klockan 16.00-17.25. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Claes 
Wolinder (L), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Niklas 
Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare  

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Barbro Olausson (L), Hans Carlsson (M), Carina 
Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C), Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, miljöstrateg Théres 

Andersson § 70, kultur- och fritidschef Mikael Nilsson § 71, bibliotekschef Ulf Hölke § 71, 
avdelningschef Christer Zegarra Eriksson § 71 näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg, § 
72 och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Niklas Magnusson 
Ersättare för 
justerare Madelene Fager 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-04-24, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       70-89 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Niklas Magnusson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2018-04-23, §§ 70-89 
Datum då 
protokoll anslås  2018-04-25  Datum då anslag  

tas bort 2018-05-17  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-04-23 

70 Tema: Agenda 2030 för hållbar utveckling 

71 Tema: Kultur- och fritid 

72 Lägesrapport bredband 

73 Rapport från regionens strategiska beredning 

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

75 Plan för mottagning och arbete med nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 
(Integrationsplan) 

76 Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem 

77 Svar på motion – Förskoleutredning 

78 Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 

79 Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg, kallad maxtaxa 

80 Redovisning av obesvarade motioner 

81 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

82 Samråd – Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer 2018-2021 

83 Samråd - ändring av detaljplan för Jägaråsen, DP 92 

84 Begäran om ramökning för att täcka ökade driftkostnader för iordningställande av 
Västerskolans matsal 

85 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Uppföljning av bolagens i kommunkoncernen 
interkontrollplaner 2017 

86 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollplaner i nämnderna och bolagen i 
kommunkoncernen 2018 

87 Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i budget- och boksluts- 
beredningen 

88 Meddelanden delegationsbeslut 

89 Meddelanden 
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§ 70 
Tema: Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Miljöstrateg Théres Andersson informerar om vad vi gör för 
hållbar utveckling och hur vi kan jobba med detta framöver. 
 
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen 
mot en hållbar och rättvis framtid. 
 
Arbetet omfattar hållbarhet utifrån tre dimensioner: miljö, 
socialt och ekonomiskt. 
 
Agenda 2030 syftar till att: 
- utrota fattigdomen och hungern överallt;  

- bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder;  

- bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; 

- skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet 
och kvinnor och flickors egenmakt;  

- säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. 
 

Arbete sker internationellt, nationellt och regionalt/lokalt. Det 
finns 17 globala mål, 169 delmål i Sverige och 232 indikato-
rer. 
 
I Kungsör arbetar utvecklingsenheten med en genomgång av 
samtliga delmål. Det finns beröringspunkter och utmaningar. 
Våra kommunala mål på kommunövergripande och nämnd-
/styrelsenivå bör harmonisera med Agenda 2030-målen. 
 
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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§ 71 
Tema: Kultur och fritid 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson, bibliotekschef Ulf Hölke 
och avdelningschefen Christer Zegarra Eriksson informerar om 
aktualiteter, bl.a. 
 
a) Kring biblioteket: 

- Läsfrämjande arbete 
- Biblioteket som medborgarkontor 
- Folkbildningen med nya metoder 
- Bibliotekssamverkan i Västmanland med bl.a. gemensamt 

lånekort 
- Låntagarna själva kan låna själva genom RFID 
- Planering för meröppet  

 
b) Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten på socialförvalt-

ningen kommunens förvaltningar och bolag. Bland samverkan 
med kultur och fritid:. 
- Sophämtning Sporthallen 
- Tillsyn badplatser 
- Snickeriarbete i form av fyra avbytarbås till idrottsplatserna 
- Bokbuss till Valskog 

 
c) På kultur- och fritidssidan: 

- Fritidsbanken – start för insamling av sport- och fritidsut-
rustning 19 maj. Öppnar veckan efter. 

- Vaborgsmässofirande med tysta fyrverkerier 
- Konst- och hantverkssafari (med drakbyggarworkshop på 

Kungsudden) 12-13 maj 
- Nationaldagen 6 juni 
- Allsång på Ekudden 16 juni 
- Midsommarafton 22 juni 
- Thor Modéendagarna 31 augusti – 1 september 
- Kulturveckan vecka 40 
- Inom ett kulturliv för alla konst ordnas: ”Ordsaker” med 

konstnär Magnus Lönn, dansföreställningen ”Pulso” (i 
samarbete med Film och Teaterföreningen) och ”spelsti-
nor!” (folkmusik) i Torpa bygdegård 

 
d) på turismsidan: 
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- gästhamnsprojektet – bemanning av tre bodar 
- samarbete/samverkan med Köping och Arboga 
- gemensam evenemangskalender 
- App Naturkartan 
- Världsmiljöveckan 4-10 maj 

 
e) Sommarlovspeng/lovpeng 

- Kungsörs kommun har fått 178 000 kronor i sommar-
lovspeng och 219 000 kronor i lovpeng som kommer 
att fördelas på föreningar som vill anordna lovaktivite-
ter och verksamheter i kommunen (t.ex fritidsgårdarna 
och kulturarrangemang) 

- Planering för aktiviteter pågår 
 

Utöver detta pågår  
- ”Lockmorarådet” ett samarbete med föreningar som verkar 

runt Lockmora för att tillsammans utveckla området 
- Lägerverksamhet i samverkan med Kung Karls skola och 

företaget Sportstravel.  
 

En film har tagits fram till kommunens hemsida för att mark-
nadsföra Kungsörs som en bra plats att lägga lägerverksamhet. 
På filmen visa vilka idrottsanläggningar vi har och deras 
kapacitet. 
 
 
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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§ 72 
Lägesrapport bredband (KS 2015/87) 
Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg ger en lägesrapport för 
bredbandsutbyggnaden.  
 
En stor utmaning är att många bor på landsbygden för bredbands-
företagen.  
 
Nationella målet: 90 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. 
 
Kungsörs kommuns mål 2017: Minst 50 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om 
minst 100 Mbit/s.  
 
Kungsörs kommuns mål 2020: Minst 90 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om 
minst 100 Mbit/s 
 
Av Post och Telestyrelsens rapport per 2017 visar för Kungsörs 
kommun en total ökning tillgång fiber i kommunen från 32,31 till 
45,33 procent, varav Landsbygden 0,47 till 9,43 procent 
 
Kommunen samverkan med flera leverantörer. Kungsörs utmaning 
är kommunikation, information, dialog och transparens. En 
bredbandslunch ordnas med leverantörerna i början av maj. 

 
Beslut   Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten och ger förvaltningen 

i uppdrag att bli mer skarpa i förhållande till leverantörerna. 
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§ 73 
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 6 april och bl.a. följande avhandlades: 
- Agenda 2030 
- genomförandeplan för infrastrukturplanen – bl.a. cykelvägar 

mellan Kungsör-Arboga-Köping. Kungsörs kommun motsätter 
sig mitträcke Kungsör-Köping. 

- Kungsör får 1,5 miljoner kronor till för resecentrum  
- Affärsplan Västmanland 
- Fördelningstal för tillnyktringsenheten 
- Redovisning kring regiontrafiken 
 
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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§ 74 
Information – Översiktlig rapport om det 
ekonomiska läget per den 31 mars 2018  
(KS 2018/183) 
Ekonomichef Bo Granudd meddelar att någon ekonomisk rapport 
per den sista mars 2018 inte kan lämnas.  
 
De olika delarna i nya ekonomisystemet börjar så smått att falla på 
plats men fortfarande återstår mycket. Lönerna och kassaredovis-
ning kommer in i systemet från mars. Kvar att arbeta med är bl.a. 
anläggningsregister, avskrivningar och internränta, inläggning av 
budget för kommunstyrelsen och debiteringar. 
 
Till detta kommer att två av medarbetarna är sjukskrivna och en är 
föräldraledig. 
  
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 75 
Plan för mottagning och arbete med nyan-
lända i Kungsörs kommun 2018-2020 
(Integrationsplan) (KS 2018/164) 
Förvaltningen har färdigställt ett förslag till integrationsplan. Den 
beskriver 
- vad som sker idag och av vem 
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas 

till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse 2018-04-16 med bilaga 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen Plan för mottagning och 

arbete med nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 (Integra-
tionsplan). 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) 

återremiss för att sätta mål, syfte m.m.  
 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering med 

bl.a. mål och syfte. 
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§ 76 
Svar på motion – Utred möjligheten till två-
lärarsystem (KS 2017/473) 
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.  
 
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt an-
svar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett 
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande av vilket framgår bl.a. följande: 

- Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kost-
naden ca 40 miljoner kronor per år.  

- Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna 
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedago-
ger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt 
13 miljoner kronor. 

- Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser 
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och 
behov” 

- Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas 
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden re-
kommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan 
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare. 

 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelse i februari för komp-
lettering av mer fakta. 
 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett kompletterande 
underlag med bl.a. fem bilagor där jämförelser görs för att beräkna 
kostnader och effektivitet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Eva-Carin Sandbom 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5 
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• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 38 (Återremiss) 
• Barn- och utbildningschefens kompletterande underlag 2018-

04-15 
 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande och det komplette-
rande underlaget från barn- och utbildningschefen. 
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§ 77 
Svar på motion – Förskoleutredning  
(KS 2018/38) 

Kungsörsalliansen föreslår, genom Madelene Fager (C), Stellan 
Lund (M) och Jenny Andersson (KD), i en motion att en förskole-
utredning tillsätts som ska se över och lämna förslag på  
- hur förskolan ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barn-

antal samt  
- kompetens- och lokalbehov.  
 
Motionärerna avser att utredningen ska fungera som underlag för 
kommande överväganden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. att  
- statistik över antal boende följs kontinuerligt och prognoser för 

framtida befolkningsutveckling revideras regelbundet 
- de frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och nämn-

den instämmer i att de bör ligga till grund för framtida plane-
ring och beslut 

 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att en 
framtidsdag med fokus på förskolan kommer att hållas den 18 
april. Vid dagen deltar politiker från nämndernas och kommun-
styrelsens presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och kom-
mundirektören. Dagen är ett startskott för förskolans kort- och 
långsiktiga planering i Kungsör med sikte på 2025 och hur vi 
demografiskt växer. Utifrån dagen kommer konkreta uppdrag att 
ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 19 

med tjänsteskrivelse  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 
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Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det omfattande arbete för förskoleverksamheten som pågår. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
 - bifall till motionen från Madelene Fager (C) 
 - bifall till förslaget från Mikael Peterson (S). 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
beredningens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det omfattande arbete för förskoleverksamheten som pågår. 
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§ 78 
Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
(KS 2017/14) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 
begränsa skador. 

 
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systema-
tiska brandskyddsarbetet tagits fram. 
 
Policyn har varit utskickad på remiss. Ingen har haft något att 
invända. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 

jämte förslag till brandskyddspolicy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 10 (Samråd) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med förslag till brandskyddspolicy 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen brandskyddspolicy för 

Kungsörs kommun. 
 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 79 
Högkostnadsskydd för äldre- och handikapp-
omsorg (KS 2018/125) 
Socialnämnden föreslår att högkostnadsskyddet för äldre- och 
handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens rekommenda-
tioner.  
 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 § 
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.  
 
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med 
att prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer högkostnads-
skyddet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 36 med tjänsteskri-
velse 2018-03-05  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige godkänner att högkostnadsskyddet för  
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens 
rekommendationer. 
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§ 80 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 april 2018 (KS 2018/159) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 april 2018. Av den framgår att 
åtta motioner är obesvarade; 

- tre av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige och tre vid februarisammanträdet 

- 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 (ställd i 
februari 2017). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras.  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med bilaga 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 81 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 april 2018 (KS 2018/160) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018. Av den fram-
går det i nuläget finns tre obesvarade medborgarförslag, samtliga 
ställda vid kommunfullmäktige den 9 april 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-04-11 

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

garförslag till handlingarna. 
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§ 82 
Samråd – Vattenmyndigheternas förslag till 
Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
2018-2021 samt Arbetsprogram och Översikt 
över väsentliga frågor (KS 2017/465) 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd inom två 
separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: 
- Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt 
reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande 
ämnen (koppar och zink) i ytvatten 

- Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt 
för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även 
översikt över väsentliga frågor 

 
Samrådet pågår till den 30 april 2018. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
yttrande.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Vattenmyndigheternas samråd  
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-04-

09 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget över Vattenmyndigheternas förslag till Åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 2018-2021 samt Arbetsprogram och 
Översikt över väsentliga frågor. 
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§ 83 
Ändring av detaljplan för Jägaråsen, DP 92  
– samråd (KS 2018/121) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för ändring av detaljplan för 
Jägaråsen, DP 92.  
 
Syftet med planändringen är att upphäva/ändra vissa planbestäm-
melser av tre äldre detaljplaner, vilket skapar möjlighet till sjönära 
permanent boende på Jägaråsen. Byggrätten utökas till 230 m2 och 
möjlighet till komplementbyggnad om 70 m2. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-03-27, § 8 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för ändringav detaljplan förJägaråsen, DP 92 
 
Beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomfö-

randebeskrivningen för Jägaråsen, DP 92 på samråd enligt 
bestämmelserna för standardförfarande vilket kan övergå till 
begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker detalj-
planen. 
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§ 84 
Begäran om ramökning för att täcka ökade 
driftkostnader för iordningställande av 
Västerskolans matsal (KS 2018/132) 
Barn- och utbildningsnämnden äskar om en ramökning för 2018 
med 180 000 kronor för att täcka ökade hyreskostnader för Väster-
skolan. 
 
För att åter kunna använda Västerskolans tidigare matsal för lunch-
servering och mottagningskök behöver anpassningar göras till de 
bygg- och miljönormer som nu gäller. Det innebär att vissa för-
ändringar i inredning och installationer behöver göras. 
 
Iordningsställandet av Västerskolans matsal och mottagningskök 
behöver ske i två steg: 
• Provisorisk lösning som ska fungera under våren 2018 så att 

eleverna på Västerskolan F-3 kan äta i matsalen på 
Västerskolan istället för matsalen i ”Högdelen”. 

• Permanent lösning som ska genomföras under sommaren 2018. 
 

Den totala kostnaden beräknas till ca 3,6 miljoner kronor vilket 
uppskattas ge en ökad hyreskostnad av 180 000 kronor per år för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 18 

med tjänsteskrivelse 
 
Beslut Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens begäran 

om ramjustering för 2018. 
 
 Barn- och utbildningsnämndens begäran kommer att hanteras i 

samband med bokslutet och med en uppmaning till nämnden om 
återhållsamhet så att så litet underskott som möjligt uppstår. 
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§ 85 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av bolagens i bolagskoncernen inter-
nkontroll 2017 (KS 2017/69) 
Vid kommunstyrelsens möte i september 2017 tog styrelsen del av 
bolagens i bolagskoncernen interkontrollplaner för 2017. Detta 
gjordes som ett led i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle 
framfördes önskemål om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del 
av resultatet av internkontrollen 2017 utifrån de fastställda 
planerna.  
 
Nämndernas uppföljningar har begärts in. Respektive styrelse har 
godkänt uppföljningarna. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungsörs Kommun-
företag AB 

• Uppföljning av Internkontrollplan 2017 – Kungörs Kommun 
Teknik AB 

• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungörs Vatten AB 
• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungsörs Fastighets 

AB 
 

Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av 
den planerade internkontrollen 2017 och redovisat de avvikelser 
man sett och hur dessa har hanterats. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 86 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner i nämnderna och bolagen i 
kommunkoncernen 2018 (KS 2018/73) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Som ett led i detta har interkontrollplanerna för 2018 
begärts in. Dokumenten har godkänts av respektive nämnd/ 
styrelse, förutom Kungsörs Fastighets AB som tar beslutet i 
samband med bolagsstämman. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2018 – Socialnämnden   
• Internkontrollplan 2018 – Barn- och utbildningsnämnden 
• Internkontrollplan 2018 – Kungsörs Kommunföretag AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungörs KommunTeknik AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungörs Vatten AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungsörs Fastighets AB 

 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnder och bolagen i kommun-

koncernen antagit internkontrollplaner för 2018.  
 
 Som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt önskar kommunstyrelsen 

en rapport från nämnder och bolag efter årets slut utifrån 
fastställda planer. 
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§ 87 
Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning (KS 2014/342) 
Gurli Söder (SD) önskar bli befriad från uppdraget som adjungerad 
i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gurli Söders skrivelse, inkommen 2018-03-22 
 

Beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Gurli Söder (SD) från uppdraget som adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med den 24 april 2018 och 

- utser Roland Jansson, (SD), Berga 202, 736 92 Kungsör, till 
ny adjungerad i kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning från och med den 24 april 2018 och resterande 
mandatperiod. 
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§ 88 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 9 april 2018, § 
5, besluta förordna följande personer att  utöver egen tjänst vara 
kommunchef under kommundirektörens semester: 
- ekonomichef Bo Granudd 2018-07-11--22 
- barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 2018-07-23--29 

tekniska chefen Stig Tördahl 2018-07-30--08-05 

Dnr KS 2018/155 

 

Kommunstyrelsens ordförande har, efter samråd i kommunstyrel-
sens presidieberedning, den 9 april 2018, § 6 beslutat utse 2018 års 
kultur-, idrotts- och hedersstipendiater. Dnr KS 2018/157 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 89 
Meddelanden 

   Beviljade schakttillstånd till: 

• Eltel Networks Infranet  AB schaktar på flera adresser i 
Kungsör för anslutning till fiber under 2018-04-01  
– 2018-08-31. Dnr KS 2018/126 

• AG Consulting schaktar på Drottninggatan, Kungsör under 
perioden 2018-03-21 - 2018-04-20. KS 2018/127 

• AG Consulting schaktar för att komma åt befintliga rör på 
Trappgatan samt Sveavägen under perioden 2018-03-20 – 
2018-04-20. Dnr KS 2018/128 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Statens Geotek-
niska Institut utökat tillstånd för kameraövervakning vid jord-
skreds, ras- och erosionsbenägna zoner i Sverige.  
Dnr KS 2018/143 

 

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

 

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en enkät om 
uppföljning av handläggningstider mm inom plan- och bygglagens 
område till länsstyrelsen i Västmanlands län. Dnr KS 2018/76. 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har delgivit angående ansökan 
om att få förnyat tillstånd att genomföra fältinventeringar i natur-
reservat, nationalparker och fågelskyddsområden i Västmanlands 
län. 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Örebro – 
Eskilstuna och omvänt den 12 april – 12 oktober 2018.  
Dnr KS 2018/79 
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Arboga kommun 
2018-03-15 § 28 Utökning av gemensamma överförmyndar-
nämnden Köping, Arboga och Kungsör med Hallstahammar och 
Surahammar. Dnr KS 2016/231 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2018-03-13, 
§§ 25-43 

• KAK-gemensamt arbetsutskotts minnesanteckningar 2017-04-
03, §§ 1-5 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Fler papperskorgar och anordna städdag i kommunen. 
Dnr KS 2018/124 

• Habilitetsersättning. Dnr KS 2018/141 

• Sångövning i Kung Karls skola (nya skolan), blinkande 
larmlampor och larmsignal gick igång. Dnr KS 2018/152 

 

Kallelser till stämma i Västmanlands Tolkservice – Ägarmöte 27 
april 2018. Dnr KS 2018/123 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

• 18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värde-
säkring av pensioner 2018 

• 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör 
god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskaps-
frågor 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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