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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 januari 2018, klockan 16.00-18.10. 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S) och Peter Åkesson (MP).  

 

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

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, praktikant Nike Törn-

qvist §§ 1-20, socialchef Lena Dibbern §§ 1-3, kvalitetsutvecklare Johanna Raland §§ 1-4, 
HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom §§ 1-16 och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Marie Norin Junttila 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-01-30, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       1-33 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2018-01-29, §§ 1-33 
Datum då  
protokoll anslås 2018-01-31  Datum då anslag  

tas bort 2018-02-22  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-01-29 
 

1 Närvarorätt 

2 Presentation av nya socialchefen 

3 Information – Planer för Södergården 

4 Tema: Medborgarundersökning 2017 

5 Information – ny kommunallag 

6 Ekonomisk uppföljning per den 31 december 2017 

7 Svar på medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg från Kinnekullevägen, vid 
förskolans moduler, till Västerskolan 

8 Svar på medborgarförslag – Hundgård i ett naturområde 

9 Svar på motion – Handlingsplan för bebyggelse av Kungsör 

10 Svar på motion – Översyn av planprocessen 

11 Svar på motion – Digitalt webbdiarium 

12 Svar på motion – Införande av register över motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor 

13 Avfallstaxa 2018 

14 Byte av mark med skog för att som markägare få besittningsrätt till område för 
motorcrossbana 

15 Policy vid sjukfrånvaro 

16 Komplettering av arbetsmiljöpolicy 

17 Instruktion för kommunens högsta tjänsteman 

18 Beställning av teknisk verksamhet, service och underhåll 2018 från Kungsörs 
KommunTeknik AB 

19 Antagande av detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 fd Folkets Park (Roberts 
auktioner) 

20 Anvisningar inför 2018 års bokslut och årsredovisning 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

21 Utökat behov av platser i förskolan 

22 Hundlekgård vid Runevallen 

23 Välkomnande av/gåva till nyfödda 

24 Deltagande i Kommunutredningens och Sveriges Kommuner och Landstings 
fallstudieprojekt 

25 Överenskommelse med anledning av Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

26 Svar på revisionsrapport – Förstudie registerkontroll 

27 Investering – Bil till friluftslag 

28 Verksamhetsbidrag 2018 - Arkiv Västmanland 

29 Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018 

30 Firmatecknare i Kungsörs kommun 2018 

31 Rätt att skriva under ekonomiska handlingar för Kungsörs kommun 2018 

32 Meddelanden delegationsbeslut 

33 Meddelanden 
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§ 1 
Närvarorätt 
Nike Törnqvist läser på samhällsplanering på universitetsnivå. 
Kommunstyrelsens förvaltnings utvecklingsenhet har tagit emot 
henne som praktikant under några månader. Hon önskar få insyn i 
kommunens arbete. 
  

Beslut Kommunstyrelsen ger Nike Törnqvist närvarorätt vid dagens 
sammanträde.  
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§ 2 
Presentation av nya socialchefen 
Lena Dibbern är ny socialchef/förvaltningschef sedan den 8 
januari 2018. Hon presenterar sig för kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden hälsar henne välkommen till kommunen och ser 
fram mot ett gott samarbete. 
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§ 3 
Information – Planer för Södergården 
Socialchefen Lena Dibbern informerar om de diskussioner 
som förts kring Södergården. Avsikten har varit att flytta in en 
av avdelningarna på nuvarande Södergården till den nybyggda 
delen när den är klar och därefter påbörja renoveringen av 
Södergården. 
 
Olika alternativ diskuteras. Ett av dem involverar Tallåsgår-
dens demensboende där det finns ett beslut om avveckling 
sedan 2013. Det krävs ett modernt och anpassat boende för 
demensboende. Om de som idag bor på Tallåsgården flyttas 
till nybyggda delen på Södergården skapas tid att planera fort-
sättningen för bl.a. upprustning av nuvarande Södergården.  
 
Socialförvaltningen och socialnämnden fortsätter bereda 
frågan. 
 
 
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde. 
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§ 4 
Tema: Medborgarundersökning 2017 
Kvalitetsutvecklare Johanna Raland redovisar resultatet från med-
borgarundersökning 2017 – en attitydundersökning om kommunen 
i kommunen. Resultaten redovisas för olika frågeområden inom 
kategorierna: 
- Nöjd-Region-Index (kommunen som plats att bo och leva på) 
- Nöjd-Medborgar-Index (kommunala verksamheter) 
- Nöjd-Inflytande-Index (möjlighet till inflytande) 
 
Resultatet speglar mäns och kvinnors svar, jämförelse med tidigare 
års undersökningar i Kungsör, jämförelse med alla kommuner som 
deltagit samt jämförelse med andra kommuner som bedöms 
likvärdiga. 
 
Johanna lyfter fram några punkter som är positiva och punkter som 
ger störst effekt att förbättra inom respektive indexområde. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Resultat från Medborgarundersökning 2017  
  
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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§ 5 
Information – Ny kommunallag (KS 2018/25) 
Kommunchefen Claes-Urban Boström informerar om den nya 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen 
har en delvis förändrad uppbyggnad 
 
Bland nyheterna: 
- Kommunstyrelsen kan ges starkare ställning 
- Ledande politikers eventuella föräldraledighet och sjuk-

dom kan regleras genom lokala regler 
- Rollfördelningen mellan anställda och förtroendevalda 

tydliggös och en instruktion krävs för högsta tjänsteman 
- Reglerna för anmälan av delegationsbeslut görs mer flexib-

la 
- Den kommunala anslagstavlan digitaliseras och ska finnas 

på kommunens webbplats 
- Kommunfullmäktiges sammanträden behöver inte annon-

seras i ortstidning 
- Revisorernas budget ska beredas av kommunfullmäktiges 

presidium 
- Revisorernas sakkunniga biträden har rätt att uttala sig i 

kommunfullmäktige när revisionsberättelsen behandlas 
 
Flera av punkterna innebär att förslag kommer att tas fram för 
beslut. Noteras att den digitala anslagstavlan redan är på plats. 
Ett förslag till direktörsinstruktionen har tagits fram och 
förslag till beslut finns. 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 6 
Ekonomisk uppföljning per den 31 december 
2017 (KS 2017/135) 
Ekonomichef Bo Granudd ger en första bild inför arbetet med bok-
slut 2017. En bedömning är att kommunen som helhet gör ett posi-
tivt resultat runt 15 miljoner kronor.  
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 7 
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning 
på gångväg från Kinnekullevägen, vid för-
skolans moduler, till Västerskolan  
(KS 2017/417) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp gatubelysning vid buskagen i början på gångvägen utan-
för Kinnekulle förskolas moduler på väg mot Västerskolan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har 
Kungsörs KommunTeknik AB i ett yttrande meddelat att de 
kommer att föres gångbanan med gatubelysning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 140 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB i uppdrag att förse gångbanan med gatube-
lysning. 
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§ 8 
Svar på medborgarförslag – Hundlekgård i 
naturområde (KS 2017/432) 
Desiree Andersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna en hundlekgård i naturområde, gärna uppdelad på två. 
Förslagsställaren pekar på att det inte ska vara en grusad plan. Två 
alternativa förslag till platser för hundlekgårdar föreslås: 
- Stora gropen på åsen intill utomhusgymmet 
- Någon fårhage 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen föreslår 
Kungsörs KommunTeknik AB avslag då en hundlekgård är under 
utförande vid Runevallen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Desiree Andersen  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 142 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till att hundlekgård kommer att anläggas vid Runevallen. 
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§ 9 
Svar på motion – Handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag och 
skriver i sitt förslag till svar bl.a. att: 

- Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om 
vilka områden det planeras bebyggelse i. Inför varje ny detalj-
plan diskuteras om vad som ska möjliggöras i detaljplanen.  

- Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för be-
byggelse måste det avsättas omfattande resurser. Det kommer 
att hämma och senarelägga pågående planarbete 

- Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styr-
dokument bör hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för 
att inrätta ett samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompe-
tens och tjänster. Alternativt så kan det öppnas möjligheter 
framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi 
kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda upp-
drag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson  
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• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-18 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för be-

byggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens för-
valtnings tjänsteskrivelse. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 

bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 
Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen skriftligt 

genom Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C). 
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§ 10 
Svar på motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till att nyligen beslutade planprocess är 
så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 164 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-09 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 
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Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen – Stellan 
Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C) och Petter 
Westlund (C) – muntligt. 
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§ 11 
Svar på motion – Digitalt webbdiarium  
(KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om digitalt 
webbdiarium får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett 
gemensamt projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Förvaltningen bedömer att den arbetsinsats och de investeringar 
som krävs för att göra diarierna användbara och intressanta för 
allmänheten är kostbara både i tid och pengar. Administrationen 
har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid persona-
len har till förfogande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 165 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 
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Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen – Stellan 

Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C) och Petter 
Westlund (C) – muntligt. 
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§ 12 
Svar på motion – Införande av register över 
motioner, interpellationer och skriftliga 
frågor (KS 2017/452) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hem-
sida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor. Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 

politiken och enskilda politikers agerande 
 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås. 
Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. att: 

- De listor som förs har utformats för att ge stöd inom förvalt-
ningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en 
annan hantering.  

- Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms 
kräva en större arbetsinsats. Administrationen har begränsats så 
mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har till för-
fogande. 

- Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild poli-
tikers aktivitet vad gäller ställda motioner, interpellationer och 
enkla frågor kan kontakta kommunstyrelsens registrator eller 
kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 167 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 13 
Avfallstaxa 2018 (KS 2017/471) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2018.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer 
att ske i flera steg. Inga större förändringar har gjorts i förslaget till 
taxa för 2018, förutom för latrintaxan. Taxan för latrinhämtning 
berör endast ett fåtal kunder och denna bör, enligt förbundet, bära 
sina egna kostnader. 
 
Förbundet lämnar två alternativa förslag till beslut – taxan antas 
inklusive eller exklusive ändringar i latrintaxan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet Vafab Miljö missiv 2017-11-27 med två 

alternativ förslag till avfallstaxa 2018 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2018 utan förändringar i 

latrintaxan. Den nya taxan kan tidigast träda i kraft den 1 mars 
2018. 

 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 14 
Byte av mark med skog för att som markäga-
re få besittningsrätt till område för moto-
crossbana (KS 2017/506) 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motocrossverksamhet 
genom ett avtal genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till 
detta område är idag Åkerbo Häradsallmänning. De har under 
hösten sagt upp gällande arrendeavtal för område för motocross-
klubbens verksamhet.  
 
För att motocrossklubben ska kunna ges möjlighet till fortsatt 
verksamhet har förhandlingar genomförts med styrelsen för Åker-
bo Häradsallmänning för att genomföra ett markbyte där ett 
område som Åkerbo Häradsallmänning äger vid Stengärdet och 
Stentorp inkl. motorcrossbana om 80,3 hektar idag byts mot ett 
området som kommunen äger vid Sandskogsbacken  om 82.9 
hektar. 

 
Områdena är skogsbruksmark. Kungsörs kommuns skogsförval-
tare har bedömt materialet och tillstyrker att detta byte skulle 
kunna ske utan att någondera parten skulle bli affärsmässigt 
lidande. 
 
Markbytet innebär att kommunen blir ägare till området för moto-
crossbanan och kan teckna avtal direkt med motocrossklubben. 
Genom avtal kan kommunen ge anvisningar och restriktioner för 
användandet av marken, då området är belägen på Kungsörs 
kommuns vattentäkt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-20 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner föreslaget markbyte med Åkerbo 

Häradsallmänning. 
 
 Förrättningskostnaderna ska delas lika mellan parterna. 
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§ 15 
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har kommunstyrelsens förvaltning tagit 
fram ett förslag till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  

§ 2 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 
förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 16 
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn  

• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  
§ 3 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt förvalt-
ningens förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 17 
Instruktion för kommunens högsta tjänste-
man (KS 2018/7) 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. En av nyhe-
terna är ett avsnitt kring direktören – kommunens högste tjänste-
man. Detta lyder: 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes 
övriga uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens 
förvaltning. Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till inst-
ruktion.  

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att kommunens 

högste tjänsteman ska benämnas kommundirektör. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-02 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar föreslagen Instruktion för kommundirektören/ 
-chefen och fastslår att titeln på kommunens högste tjänsteman ska vara 
kommundirektör. 
 
 
Antagen instruktion redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 18 
Beställning av teknisk verksamhet, service 
och underhåll 2018 från Kungsörs Kommun 
Teknik AB (KS 2017/6) 
Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB), arbetat med att utveckla beställ-
ningen av de uppdrag och tjänster som KKTAB ska utföra åt 
kommunen. Det som tillkommit är mängdförteckningar som 
- tydliggör våra beställningar  
- möjliggör en bra uppföljning 

 
Genom mängdförteckningar  
- kan kostnader jämföras mot utfört uppdrag och ersättningen till 

KKTAB göras på ett mer korrekt sätt 
- är det lätt att se hur mycket en eventuell tilläggsbeställning 

kommer att kosta 
- ger möjlighet att, vid året är slut, diskutera ingående vad som 

fungerat bra och mindre bra så att vi till nästa års beställning 
kan styra om och lägga resurser där de som bäst behövs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 
med bilaga 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning konstateras att vissa redak-
tionella ändringar ska göras i beställningsunderlaget, bl.a. ska 
fastigheter som kommunen inte längre äger ska tas bort och 
avsnittet om skötselplan kring naturvård läggs till. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beställer teknisk verksamhet, service och under-

håll från Kungsörs KommunTeknik AB 2018 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 

Antagen beställning (med gjorda redaktionella ändringar) 
redovisas som KS-handling nr 1/2018. 
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§ 19 
Antagande av detaljplan för del av Kungsör 
3:1 och 3:2 fd Folkets Park (Roberts auktio-
ner) (KS 2017/382) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfat-
taren arbetat fram förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 
3:22 fd Folkets Park. Den nya detaljplanen innebär att  

- området för pågående handelsverksamhet utökas 

- befintligt hus kan byggas ut efter att marken köpts av Kungsörs 
kommun 

- infart till fastigheten ska ske från Ekuddsvägen 

- naturområdets areal blir något mindre då en del av naturområ-
det överförs som kvartersmark. 

 
För att genomföra projektet för tillbyggnad av auktionslokalerna 
krävs att utformning av byggnad och markanpassning görs varsamt 
och att värdefulla ekar skyddas. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande. 
Granskning har skett i samrådskrets. Yttranden har sammanställts i 
ett granskningsutlåtande där dessa yttranden har inarbetats och 
tillgodosetts i antagandehandlingen. Beslutet kan vinna Laga Kraft 
tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
 
Sökande Robert Dubreborg bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-10 

med bilagor (antagandehandling, plankarta med planbestäm-
melser och granskningsutlåtande) 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 
3:22 f.d Folkets Park enligt Antagandehandling upprättad 2018-
01-08 och Plankarta med planbestämmelser. 

 
 Kostnaden för den genomförda detaljplanen samt genomförd 

lantmäteriförrättning ska belasta sökande. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag (inkl 
KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 20 
Anvisningar inför 2017 års bokslut och 
årsredovisning (KS 2017/478) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till anvis-
ningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning. Planeringen har 
gjort så att årsredovisningen ska kunna behandlas av kommunfull-
mäktige i april 2018. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-04 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar de föreslagna anvisningarna inför 2017 

års bokslut och årsredovisning.  
 
 
 Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr 2/2018. 
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§ 21 
Utökat behov av platser i förskolan  
(KS 2018/9) 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att uppdra åt 
barn- och utbildningschefen att planera för att under våren 2018 
utöka lokalytan för förskola/ skola i Valskog genom att omloka-
lisera moduler från Ulvesund till Valskog samt utreda möjligheten 
för att med kort varsel kunna öppna en förskoleavdelning i befint-
liga moduler vid Ulvesund  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
genomförande och kostnader. Av det framgår: 

- nuläget – i princip full beläggning på förskolorna i Kungsörs 
och ny avdelning har öppnats i januari 2018 i Valskog  

- överväganden – Det behövs en ny avdelning i början av febru-
ari och sannolikt ytterligare en avdelning i början av april 

- förslag till lösning – Barn- och utbildningsförvaltningen menar 
att en lösning, som kan fungera redan under våren 2018, är att 
använda någon av de moduler som tidigare använts av Kung 
Karl 79. Modulerna står redan står på plats är det rationellt att 
iordningställa två avdelningar samtidigt, men att öppna en i 
taget 

- beräknade kostnader: 
• helårskostnad per avdelning  1 950 000 kr 
• engångskostnad för inköp av inventarier  

per avdelning  300 000 kr 
• helårskostnad för avdelningen som planeras  

att öppna i februari (exklusive engångskost- 
nad för inventarier) 1 800 000 kr 

• motsvarande kostnad för avdelningen som  
planeras öppna i april  1 450 000 kr 

 

Kommunstyrelsens förvaltning informerar i tjänsteskrivelse om att 
arbete pågår med en detaljplan med en ny förskola med 2x4 avdel-
ningar. Den kommer att klara att täcka upp för ett kortsiktigt behov 
och för de avdelningar som den förskolan ersätter. I Runnabäcken 
2, som är en kommande detaljplan, planeras för ytterligare en för-
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skola, ännu oklart hur stor volym. Innan planerna kan genomföras 
måste det akuta behovet lösas.  
 
Finansieringen löses genom att medel ur det egna kapitalet och be-
lasta 2018 års resultat. Driftmedlen för 2019 och framåt föreslås 
läggas in i barn- och utbildningsnämndens budget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 206 – Ytterligare 

ökad efterfrågan av platser inom förskolan 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivesle 2018-01-

17 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-19 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-24, § 6 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden ökad 

ram 2018 om  
- 200 000 kr för hyra av modul som omlokaliserats från Ulve-

sund till Valskog 
- 1 800 00 kr för drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund 

under perioden februari till december 
Detta finansieras genom eget kapital och belastar resultatet. 
 
Ökade driftmedel för 2019 och framåt (300 000 + 1 950 000 kr/år) 
läggs in i nämndens budget. 
 
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden inves-
teringen ”Inventarier för en förskoleavdelning Ulvesund” om 
300 000 kronor. Nämnden tillförs de ökade driftmedel för investe-
ringen under avskrivningstiden – 10 år. När investeringen genom-
förts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att 
- inom en månad verkställa öppnandet av en ny förskoleavdel-

ning vid Ulvesund 
- förbereda för öppnandet av ytterligare en ny förskoleavdelning 

i början av april vid Ulvesund. Beslut om detta fattas som 
separat ärende. 
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§ 22 
Anläggande av hundlekgård vid Runevallen 
(KS 2017/8) 

 Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) och kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka att en 
hundlekgård uppförs vid Runevallen. 

 
KKTAB och Kungsörs kommun har under en längre tid undersökt 
platser för anläggande av Hundlekgård i Kungsör. Dessa platser 
har av olika anledningar visat sig olämpliga för uppförande av 
sådan anläggning. 

 
I samarbetsavtal med Föreningen för Hundarenan ingick att före-
ningen skulle anlägga och sköta en Hundlekgård vid Hundarenan. 
Inte heller denna placering visade sig genomförbar. 
 
KKTAB har nu än en gång utrett frågan och en mindre yta i änden 
på Runevallen kan genomföras som Hundlekgård. Ytan stängslas 
in med en egen inpassage. Fritidsavdelningen och idrottsförening-
en har tillfrågats och de har inget att erinra mot förslaget. 
 
Föreningen för Hundarenan utformar ordningsregler som anslås 
vid Hundlekgården. Föreningen ansvarar även för skötsel av 
Hundlekgården. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) och kommunstyrel-
sens förvaltnings gemensamma tjänsteskrivelse 2017-01-17 
 

Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker att en hundlekgård uppförs vid 
Runevallen. 
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§ 23 
Välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsör 
(KS 2018/8) 

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på 
välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsörs kommun. Förslaget 
ligger i linje med att utveckla Kungsör till en attraktiv kommun att 
bo och verka i. Det är en trevlig gest att uppmärksamma de 
nyfödda barnen och deras familjer. 

 
Gåvan består av en könsneutral Body med Kungsörs logotyp på 
bröstet.  
 
Kostnaden för gåvan uppskattas till 15 000-20 000 kronor per år 
och bedöms rymmas i kommunstyrelsens befintliga budget.  

 
Beslut Kommunstyrelsen inför välkomstgåva till alla nyfödda barn i 

Kungsörs kommun. Beslutet gäller alla barn födda från och med 
den 1 januari 2018 och tillsvidare. 

 
 Gåvan finansieras inom kommunstyrelsens budget. 
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§ 24 
Deltagande i Kommunutredningens och 
Sveriges Kommuner och Landstings fall-
studieprojekt (KS 2018/4) 
Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kom-
munernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. 
Utredningen har tidigare varit i kontakt med Köping, Arboga och 
Kungsör om att ingå i ett fallstudieprojekt för att undersöka poten-
tialen i olika strukturförändrande åtgärder. 
 
Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanlig-
gande arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför for-
merna för workshoparna planeras utifrån detta. 
 
Fallstudierna har tre syften: 
a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 

kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lös-
ningar.  

b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller 
planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 

c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 
 
Deltagande kommuner avgöra vilka som ska delta på workshopar-
na. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respek-
tive workshop, inläsning av underlagsmaterial och några intervjuer 
under projektet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunutredningens inbjudan 2017-12-20 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-10  

 
Beslut Kommunstyrelsen deltar, tillsammans med Köping och Arboga, i 

Kommunutredningens och Sveriges Kommuner och Landstings 
fallstudieprojekt. 
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§ 25 
Överenskommelse med anledning av Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (KS 2017/477) 
Den 1 januari trädde Lan om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som 
inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som 
möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och effektivt sätt.  
 
Länets socialchefer och chefer för regionens hälso- och sjukvård 
har arbetat med att förbereda de förändringar som den nya lagen 
innebär. Ett förslag till Överenskommelse mellan Region Väst-
manland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård har tagits 
fram. 
 
Den strategiska regionala beredningen beslutade vid sitt samman-
träde den 27 oktober 2017 rekommendera kommunerna och 
Region Västmanland att anta överenskommelsen. Den syftar till att  
• skapa en trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en 

slutenvårdsvistelse och  
• tydliggöra parternas roller 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-11-28, § 148 
• Förslag till överenskommelse om samverkan för trygg och 

effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, jämte 
bilaga 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar Överenskommelse mellan Region Väst-

manland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård från och 
med den 1 januari 2018. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner och 
regionen också skriver under. 
 
Antagen överenskommelse redovisas som KS-handling nr 
3/2018. 
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§ 26 
Svar på revisionsrapport – Förstudie regis-
terkontroll (KS 2017/440) 
Revisionen har genomfört en förstudie för att kartlägga vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kommunen uppnår 
lagens krav på registerkontroll inom skola, förskola, fritidshem, 
HVB-hem inom vård och omsorg samt fritidshem för de som 
omfattas av LSS och avlösarservice. 
 
Kartläggningen visar att det inte finns några dokumenterade 
rutiner. 
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

- utforma rutiner för att säkerställa att registerkontroll hanteras 
och kontrolleras enligt lagens krav inom alla berörda 
verksamheter i kommunen 

- ställa krav på föreningar som omfattas av krav på register-
kontroll och som får föreningsbidrag att de har rutiner och 
kontroll för att säkerställa att lagens krav uppfylls 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. Av det framgår att kommunen 
- tagit del av förstudien och  
- kommer att se över samtliga rutiner för att säkerställa att 

lagens krav uppfylls.  
 
Vissa rutiner har redan ändrats och förbättrats men inte alla. Det är 
ett arbete som kommer att pågå under våren 2018. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2017-10-25 och KPMG AB:s 

förstudie registerkontroll 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-11  

 
Beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 

svar som sitt eget. 
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§ 27 
Investering – Bil till nytt arbetslag  
(SN 2017/194) 
Enhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning föreslår en 
investering ”Bil till nytt arbetslag”.  
 
Ett fordon på heltid med plats för fem personer behövs för att 
ett nytt friluftslag ska kunna underhålla vandringsleder, grill-
platser och träprojekt, t.ex. vindskydd och småbroar. Debite-
ring för utfört arbetet sker enligt överenskommelse med res-
pektive uppdragsgivare.  
 
Tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB och fritids-
kontoret ser förvaltningen att man kan skapa fler platser för 
arbetsmarknadsåtgärder med uppdrag baserade på Friluftsplan 
och Grönstrukturplan, båda antagna av kommunfullmäktige. 
 
Investeringen beräknas till 150-200 000 kronor.  
 
Socialnämnden har godkänt investeringen under förutsättning 
att arbetslaget finns inrättat samt överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunens poolbilar kommer att bytas ut under våren 2018. 
Diskussioner har förts om att låta enheten för Arbetsmarknad 
och försörjning få överta en kombi från poolflottan i samband 
med detta.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-11-28, § 147 
• Idéblankett 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner att enheten för Arbetsmarknad och 

försörjnings behov av bil till nytt arbetslag löses genom att de får 
överta en kombi under våren 2018 när poolbilarna ska bytas.  

 
 Inga investeringsmedel behöver avsättas till denna bil. 
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§ 28 
Verksamhetsbidrag 2018 – Arkiv Västman-
land (KS 2017/491) 

 Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd. 
För 2018 söks oförändrat 24 000 kronor från Kungsörs kommun.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Arkiv Västmanlands ansökan  
 

Beslut Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med 
24 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 

 
Bidraget sätts in på föreningens konto. 
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§ 29 
Beslutsattestanter jämte ersättare för kom-
munfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvalt-
ning 2018 (KS 2018/4) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attest-
lista för 2018.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-08 
med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare 
för 2018. 

• Revisorernas skrivelse 2018-01-29 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning konstateras att revisorerna 
önskar kontera och attestera sina fakturor själva. Inga politiker har 
tillgång till kommunens ekonomisystem. Önskemålet kan istället 
tillgodoses genom att  
- alla revisionens fakturor skickas till revisionens ordförande för 

påseende 
- ordföranden eller någon annan i revisionen godkänner att fak-

turan kan konteras och attesteras genom en signatur och 
skickar tillbaka fakturan till ekonomiavdelningen 

- när godkännande finns utförs kontering och attest av tjänste-
män i kommunen enligt förvaltningens förslag 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna 

och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018. 

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov. 
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§ 30 
Firmateckning i Kungsörs kommun 2018  
(KS 2018/11) 

 Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
teckna Kungsörs kommun firma. Detta kan vara på t.ex. köpe-
kontrakt, köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen och ekonomichefen, 

var för sig eller i förening, är kommunens firmatecknare 2018. 
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§ 31 
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar 
för Kungsörs kommun 2018  
(KS 2018/12) 

 Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
skriva under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på t.ex. bank- 
och plusgiro, checkar och deklarationer. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 

ekonomiska handlingar under 2018: 
 

a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: 
Bo Granudd, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm och Irene Berglund 
 
Tecknandet görs alltid av två i förening. 
 

b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Bo 
Granudd, Annika Nilsson eller Margareta Larsson. 
 
Tecknandet görs av en person.   
 

c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande): 
kommunchefen, HR-chefen och ekonomichefen. 
 
Tecknandet görs av en person. 
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§ 32 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 7 december 2017 
meddelat Lotteriinspektionen att kommunen inte har någon 
anmärkning mot att Nellys Bar Restaurang i Kungsör beviljas 
tillstånd till restaurangkasino. Dnr KS 2017/467 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 33 
Meddelanden 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat TrackOptic Sweden 
AB tillstånd för kameraövervakning på järnvägsområden.  
Dnr KS 2017/498 

 

Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekono-
misk utjämning för kommuner, år 2018. Dnr KS 2017/503 

 

Kännedomskopia av Länsstyrelsens föreläggande 2017-12-20 till 
IP Only Networks AB om försiktighetsåtgärder inför förläggning 
av kanalisation för fiber. Dnr KS 2017/504 

 

Transportstyrelsen har medgivit Kungsörs kommun direktåtkomst 
till vägtrafikregistret för kontroll och administration av kommu-
nens fordon. Dnr KS 2017/505 

 

Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab 
Miljö Kommunalförbund per den 31 december 2017 är 4 263 423 
kronor. Dnr KS 2018/1 

 

Polisen har, efter yttrande från kommunen, utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för: 

- begagnande av allmän plats - tält och röd matta utanför 
teaterns entré i samband med teaterföreställningen Broarna i 
Madison County. Dnr KS 2018/3 

- offentlig tillställning – Knutsdans. Dnr KS 2017/497 

 

Protokollsutdrag från: 

• Förbundsdirektion i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-11-16, § 123 – Förbundsdirektionens mål 2018 

• Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2017-11-24, § 43 – Hjälp-
medelscentrums förvaltningsplan. Dnr KS 2017/490 
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• Kommunfullmäktige i Arboga kommun 2017-12-14, § 164 
Förslag till förbundsordning Västra Mälardalens Kommunal-
förbund VMKFB. Dnr KS 2017/463 

• Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13, § 54 Mål för barn- 
och utbildningsnämnden för 2018. Dnr KS 2017/410 

• Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2017-12-18, § 143 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Dnr KS 2017/463 

• Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2017-12-14, § 4 – Anställning av förbundschef 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Gemensam hjälpmedelsnämnd 2017-11-24,  
§§ 35-47. 

• Minnesanteckning från Brottsförebyggande rådet 2017-12-11. 
Dnr KS 2017/489 

• Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional 
beredning 2017-12-01, §§ 66-78 

• Protokoll från Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund  
- 2017-11-16, §§ 121-134 
- 2017-12-14, §§ 135-149 

• Protokoll från Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund 2017-12-14, § 4 

• Protokoll från Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2017-12-13, §§ 34-51 

• Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden  
- 2017-11-14, §§ 124-137 
- 2017-12-12, §§ 138-148  
- 2018-01-09, §§ 1-12 

• Protokoll från Ägarmöte Västmanlands Tolkservice 2017-10-
27, §§ 1-4 

 
Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal avseende 
webbtjänsten fordonskontroll – Fordonskontroll Sverige AB.  
Dnr KS 2017/505 
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Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat 

• förlängning av ramavtal avseende Terminalglasögon, 
rangordnat nr 2. Avtalspart: Synteknik i Köping AB  under 
perioden 2018-04-01 - 2020-03-31. Dnr KS 2017/488 

• förlängning av ramavtal avseende Terminalglasögon, 
rangordnat nr 1. Avtalspart: Specsavers AB i Köping under 
perioden 2018-04-01 - 2020-03-31. Dnr KS 2017/488 

• prolongering av ramavtal – Arbetsskor. Dnr KS 2017/499 
 

Näringslivsassistent Lina Ekdahl har tecknat kontrakt med 
OutdoorMap AB – Naturkartan, en webbaserad och mobil tjänst i 
syfte att främja friluftslivet. Dnr KS 2017/502 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:1 – Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 

16 – i lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- 
och sjukvård 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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