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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 25 februari 2019, klockan 16.00-19.30.

Beslutande

Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Claes
Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter
Westlund (C), Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar Andersson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Rigmor Åkesson (S)

Ersättare

Haya Albabbili (S), Elisabeth Kjellin (S), Reijo Peräläinen (L), Ewa Granudd (M), Lina
Johansson (C), Annicka Eriksson (SD).

Övriga
deltagande

Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Bo Granudd, VD i KKTAB Stig
Tördahl § 14-16, Ann-Britt Hanson Åkerblom § 14-16, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen Fredrik Berg § 14-16, förvaltningschef socialförvaltningen Lena
Dibbern § 14-16, utvecklingsstrateg Stefan Lejerdal § 14, Mikael Alm, trafikverket § 14,
Johan Tingström PwC § 14, och kanslichefen Josephine Härdin.
Claes Wolinder

Utses att justera
Ersättare för
justerare

Stellan Lund

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2019-02-26 klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................

Paragrafer

14-28

Josephine Härdin
Ordförande

.......................................................................………………………………………………………………………............
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Claes Wolinder

BEVIS
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 14
Justering av dagordning
Ordföranden föreslår följande justering av dagordningen:
-

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Budget 2019 och plan 2020-2021 (KS 2018/205, KS 2018/471)
läggs först på dagordningen efter informationsärendena.

Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt ordförandens
förslag.

Protokollsutdrag till
akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 15
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:
a) Information kring åtgärdsvalstudie sträckan AhlbergaKungsör-Kolsva. Mikael Alm, Trafikverket
Information lämnades om utveckling av sträckningar som berör
Kungsör gällande vägarna 56 och 250. Finansiering sker nationellt
av sträckan 56 och regionalt av väg 250. Arbetet sker tillsammans
med de berörda kommunerna Kungsör, Köping och Eskilstuna.
Kommunstyrelsen gavs möjlighet att ställa frågor och lämna inspel
på det fortsatta arbetet hos Trafikverket.
b) Underlag för strategisk planering. Stefan Lejerdal,
utvecklingsstrateg.
Information lämnades om delar av innehållet i årets underlag för
strategisk planering. Bland annat prognos för befolkningsutveckling och in- och utflyttning.
c) Överkursfond, gällande beslutsärendet § 16 budget 2019 plan
2020-2021. Johan Tingström PwC.
Information lämnades om förslaget att göra en nyemission för att
kunna frigöra eget kapital och skapa en överkursfond för att
möjliggöra investeringar i bolagen. Samtidigt möjliggörs en
utdelning till ägaren. Kommunstyrelsen gavs möjlighet att ställa
frågor till PwC gällande förslaget.
d) Ekonomisk uppföljning.
Bo Granudd, ekonomichef.
Information lämnades att under februari månad kan ingen
avvikelse från beslutade ramar 2019 ännu redovisas.
e) Rapport från regionens strategiska beredning, Mikael
Peterson, ordförande.
Information lämnades gällande mötet 1 februari, bland annat vad
samverkan egentligen kostar och information gällande
livsmedelsstrategi.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Handlingar gällande a, b ,c redovisas som KS handlingar 69/2019
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 16
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 (KS
2018/205, KS 2018/471)
Utgångsläge – utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 §
61:
Beslutade ramar samt uppdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
73,6
229,4
237,8
540,9
-546,0
5,1

Plan
2020
76,5
237,1
246,9
560,6
-560,6
0

Plan
2021
78,9
244,7
256,9
580,5
-580,5
0

Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i
uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av uppdraget
ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan
redovisas för kommunfullmäktige.
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär följande
budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Beslutsunderlag

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
•
•
•

Justerandes sign

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3

BUDGET 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04
Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04
PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018
Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström, Bo Granudd, Lena
Dibbern, Fredrik Bergh, Stig Tördahl
Utdragsbestyrkande
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•

KS överläggning
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Presentation om konsekvenser av beslutade ramar från
förvaltningen 2019-02-25

Ekonomichefen Bo Granudd redogör för de beslutade ramarna för 2019
tagna under juni 2018 samt de förändringar som beslutats sedan dess.
Kommundirektör Claes-Urban Boström, barn- och utbildningschef
Fredrik Berg, socialchef Lena Dibbern samt VD för KKTAB Stig
Tördahl redogör för konsekvenser i respektive verksamet av förslaget
att skära ner budgeten med 1 %.
Beslutade förändringar som påverkar mellan verksamheter sedan
beslutet i kommunfullmäktige i december förutom neddragning 1 % är
dessa:
•
•
•

Flytt av Karlaskolans annex från BUN till KS 1,0 mkr
Ulvesund KSF – VIVA från KSF till BUN 2,0 mkr
Skogsudden från SN till BUN 0,8 mkr

Gällande ramar utifrån beslut i kommunfullmäktige i december är
därmed:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Beslut

Justerandes sign

Ram
2019
71,8
230,7
234,7
537,3
-546,0
8,7

Plan
2020
76,5
237,1
246,9
560,6
-560,6
0

Plan
2021
78,9
244,7
256,9
580,5
-580,5
0

Kommunstyrelsen beslutar att kalla till en extra budgetberedning 11
mars och besluta om åtgärder utifrån det presenterade underlaget från
förvaltningen.

Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström, Bo Granudd, Lena
Dibbern, Fredrik Bergh, Stig Tördahl
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 17
Svar på motion – Trafikförbättringar i
centrala Kungsör (KS 2018/502)
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som
gjorts av Drottninggatan. De föreslår att:
1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör.
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat
rörelsehindrade.
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det
är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för
parkeringarna är att främja affärsverksamhet.
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att
hastigheten sätts till 30 km/h.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar.
Förslaget innebär att avslå motionens punkt 1 och 4, att åtgärder
redan är planerade för punkt 2 samt att punkt 3 redan är genomfört.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-23

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Lejerdal
Utdragsbestyrkande
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KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet i avvaktan på
kollektivtrafiknämnens beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen i avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut för att
då skriva fram ett nytt förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Lejerdal
Utdragsbestyrkande
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§ 18
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på
Västerskolans skolgård (KS 2018/293)
Ille och Anders Persson föreslår i att kommunen ska sätta upp
basketkorgar på Västerskolans skolgård.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på
medborgarförslaget. Svaret anger att frågan behöver ses i ett
bredare perspektiv på skolan. Rektor kommer tillsammans med
elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett
samlat förslag som kommer att behandlas av barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och
utbildningsförvaltningen om att ett större grepp i frågan och en
större delaktighet bland eleverna om fler stimulerande
aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för
verkställighet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08

KS överläggning

Petter Westlund (C) yrkar på att medborgarförslaget beviljas enligt
förslagsläggarens önskemål och att basketkorgar sätts upp på
Västerskolans skolgård.
Roland Jansson (SD) yrkar bifall till Petter Westlunds yrkande.
Lars-Gunnar Andersson (SD) yrkar bifall till Petters Westlunds
yrkande.
Madelene Fager (C) yrkar bifall till Petters Westlunds yrkande.
Stellan Lund (M) yrkar bifall till Petter Westlunds yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten,
Utdragsbestyrkande

Blad

8

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25
Kommunfullmäktige beslutar att basketkorgar skall sättas upp på
Västerskolans skolgård. Barn- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att verkställa och finansiera beslutet.
Med detta förklaras medborgarförslaget bifallet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten,
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 19
Svar på medborgarförslag – Ett grafikens
hus i Kungsör (KS 2018/393)
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens
hus etableras i Kungsör. En mötesplats där konst- och
kulturintresserade kan träffas och gå kurser, prova på olika
tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst etc.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns
intresse för en mötesplats där konst- och kulturintresserade kan
träffas och utveckla sina intressen inom kultur.
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet
och konst och konsthantverkare i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Pamela Lundin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 17
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att utreda behovet av en mötesplats för kultur och ta fram ett
kostnadsförslag samt förslag på finansiering för att tillgodose ett
eventuellt förslag.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Mikael Nilsson
Utdragsbestyrkande
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§ 20
Upphävning av vattenskyddsområde (KS
2019/44)
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har vid en genomgång
av kommunens tre vattentäkter funnit att två av dessa, i Valskog
och i Torpa, inte är lämpliga att använda som vattentäkter. Detta
på grund av vattenkvalitén men också på grund av det inte finns
tillräckligt med vatten kvar. KKTAB föreslår därför att kommunen
ansöker hos länsstyrelsen om ett upphävande av dessa.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-01-25

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att skicka in en
ansökan till Länsstyrelsen i Västmanland om upphävande av
vattenskyddsområdena i Valskog och Torpa.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 21
Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings Kommun
(KS 2019/1)
Ansökan har inkommit 2019-01-02 från Köpings kommun om
inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund gällande
miljökontor, med undantag miljöstrategisk funktion.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Köping Kommuns ansökan daterad 2018-12-13
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-24

KS överläggning

Stellan Lund (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att
•

•

Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings
kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga
snarast och senast under år 2021.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Arboga fattar likalydande beslut

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 22
Beslut om ändring av detaljplan för Almen 5 i
Kungsörs kommun (KS 2019/43)
KFAB, Kungsörs Fastighets AB har ansökt om ändring av detaljplanen
för Almen 5 i Kungsör. Ändring av detaljplanen (Dp 19) ska medföra
att garage, carportar, förråd, parkeringsplatser och parkering för
rörelsehindrade kan uppföras. Ursprunglig detaljplan för området är
från 1952 och anger att bostäder i öppet byggnadssätt får uppföras.
Ändring av befintlig detaljplan blir därför nödvändig.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
• Protokollsutdrag plankommittén 2019-02-05

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked och beslutar att
påbörja arbetet med att ta fram en ändrad detaljplan för
Almen 5.
Ny detaljplan ska bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB,
kommunstyrelsens ekonom, Stefanb Lejerdal, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 23
Antagande av ändrad detaljplan för
industriområde söder om Fabriksgatan, ÄDP
208, Skillinge 2:289 samt del av Skillinge
2:37 (KS 2018/501)
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör. Ändring av
detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande och
granskning har skett i samrådskrets med godkännande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-06
• Granskningsutlåtande 2019-02-11
• Antagandehandling 2019-02-01
• Plankarta 2019-02-12
• Meddelande om beslut samt besvärshänvisning 2018-02-25

Beslut

Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för industriområde söder
om Fabriksgatan (ÄDP 208) för fastigheten Skillinge 2:289 samt
del av Skillinge 2:37 enligt bifogad Antagandehandling
upprättad 2019-02-01.
Ny detaljplan inklusive genomförd lantmäteriförrättning
bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, utvecklingsenheten Stefan Leijerdal, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 24
Investeringsbeslut för byggnation av
infrastruktur för industritomter söder om
Fabriksgatan, ÄDP 208. (KS 2018/501)
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör.
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detaljplanen och fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning
och dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 stycken
industritomter i detaljplaneområdet. Kostnad för byggnation av
infrastruktur i området beräknas till 3 180 000 kr och KKTAB begär
ett investeringsbeslut upp till denna summa. Denna kostnad kommer
sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och byggklara
tomter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på
3 180 000 kr för byggnation av infrastruktur för industritomter
söder om Fabriksgatan

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 25
Ytterligare svar på revisionsrapport –
Granskning avseende kommunens rutiner
avseende hantering av anläggningsregister
för materiella anläggningstillgångar (KS
2018/344)
Ekonomienheten besvarade rubricerade revisionsrapport i augusti
2018 men revisionen var inte nöjda med svaret. Revisionen önskar
en redogörelse av vilka konkreta åtgärder som vidtas och när,
gällande förbättring av rutiner vid intern kontroll av stöldbegärlig
egendom. Svaret från kommunstyrelsen önskas senast 2019-03-31.
Ekonomienheten redogör i svaret för de kontroller som finns idag
vilket anses vara på den nivå som kan anses lönsamt, och att man
för tillfället inte har för avsikt att införa nya rutiner eller åtgärder
för att förbättra den interna kontrollen av tillgångar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2019-01-24
• Revisionens skrivelse 2019-01-23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomichefens förslag till
svar som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Bo Granudd, revisionen
Utdragsbestyrkande

Blad

16

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 26
Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsens
förvaltning (KS 2019/65)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare beskrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna
året i form av en verksamhetsberättelse.
Dokumentet innehåller bland annat:
- Viktigare händelser
- Framtidsperspektiv
- Ekonomi
- Personal
- Jämställdhetsarbete
- Internkontroll
- Redovisning av mål och måluppfyllelse
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens
årsredovisning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Årsredovisning
2018

KS överläggning

Petter Westlund (C) har önskemål att årsredovisningen i framtiden
än mer tydligt återspeglar det viktiga arbete som görs i
förvaltningen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning 2018 för
kommunstyrelsens förvaltning.

Bokslutet redovisas som KS handling 04/2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande
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§ 27
Meddelanden
Underrättelse om lagfart i försäljning av fastigheten Skillinge
2:250. Dnr KS 2018/56
Länsstyrelsen i Stockholm har den 28 december 2018 beslutat
förordna Lars Wigström som begravningsombud i Kungsör till och
med den 31 december 2022. Dnr KS 2018/423
Samverkansavtal Arboga Kommun och Kungsör kommun
avseende gymnaiseutbildning 20190701 tom 20200630 är
undertecknad
Björskogs kyrka - Antikvarisk rapport. Dnr KS 2019/20
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en
miljömålsenkät från Boverket. Dnr KS 2019/30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar. Dnr KS 2019/37
Beredskapssamordnare Lena Mäenpää har skickat till
Länsstyrelsen i Västmanland en årlig uppföljning av krisberedskap
och civilt försvar 2018. Dnr KS 2019/46.
Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap - Rapport om ”Trygghet och
säkerhet 2018”. Dnr KS 2019/50
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Kungsörs torp Hotell & Konferens AB - hotell- och
pensionatsrörelse. Dnr KS 2019/48

Beviljade schakttillstånd till:

Justerandes sign

•

AG Consulting för grävning för fiber i befintliga rör,
Drottninggatan mellan den 26/11 och 19/12 2018.
Dnr KS 2019/13

•

AG Consulting för grävning av nytt schakt från nod till
husvägg, fibernedläggning, på Ängsvägen mellan
12/2 – 3/3 2019. Dnr KS 2019/13

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transport:
•

mellan Kungsör och Stockholm den 14 februari – 13 maj 2019
för M4 Gruppen AB för transport av husmoduler.
Dnr KS 2019/12

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-01-24, §§ 1-11 Dnr KS 2018/440

Undertecknade avtal:
•

Ekonomichef Bo Granudd har tecknat Skafferiavtal med ICA
Torghallen Kungsör och COOP Kungsör från 2019-01-01.
Dnr KS 2018/472

•

Samverkan för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd inom
Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammars
kommuner. Dnr KS 2018/277

Tekniska chefen Stig Tördahl har tecknat markupplåtelseavtal med
Mälarenergi Elnät AB gällande ledningar i mark och vatten, tätort
och landsbygd- Kungsör 2:37 och Skillinge 2:289 i Kungsörs
kommun. Dnr KS 2019/51, KS 2019/52
Skrifter:
•

Nyckeltalsstyrning –Q4-Rapport 2018

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

19:01 Prolongering av notkopieringsavtal 2019

•

19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten

•

19:05 Internränta för år 2020

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 28
Övriga frågor
Följande frågor togs upp
•
•

Justerandes sign

Mikael Peterson (S) informerade om pågående förhandlingar
med Köpings kommun gällande gymnasiesamverkan. Avtalet
är inte klart.
Madelene Fager (C) ställde frågan om hur arbetet går i
kollektivtrafiknämnden gällande Kungsörs behov. Svar gavs av
Mikael Peterson (S).

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande
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