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Plats och tid
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Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen 27 januari 2020 klockan 16.00 – 18.45.
Ajournering klockan 18.00-18.05 och klockan 18.25-18.30.
Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer
Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene
Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar Andersson (SD).
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Reijo Peräläinen (L), Ewa Granudd (M), Lina Johansson (C), Anders Frödin (SD) och
Annicka Eriksson (SD).
Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Anette Gårlin, kvalitetstrateg Sandra
Persson § 1, miljöstrateg Therese Andersson § 1, kommunekolog Julia Löndal Jonsson § 1
och kanslichef Josephine Härdin.
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2020-01-27

§1
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:
a) 16.00-16.15 Kommunstyrelsens mål 2020, kvalitetstrateg
Sandra Persson
Genomgång av lagda förslag till mål i beslutsärende §10.
Fråga ställs kring vilka typer av praktikanter som avses och
Claes-Urban Boström får i uppdrag att ta reda på
definitionen till nästa möte.
b) 16.30-16.45 Aktuellt läge gällande arbetet med sjögull,
miljöstrateg Therese Andersson och kommunekolog Julia
Löndal Jonsson
Planen är att eliminera sjögull helt i Mälaren och Arbogaån,
att mer resurser krävs till detta och att pengar söks. I
dagsläget är inte alla berörda vattenägare och kommuner
engagerade i projektet. Det har ännu inte kommit ett
nationell förbud mot att plantera ut sjögull.
c) 16.00-16.30 Presentation av aktuellt läge gällande arbete
med GDPR-lagstiftning (General Data Protection
Regulation)
kanslichef Josephine Härdin
Kommunstyrelsen informeras om lagstiftningen som trädde i
kraft 2018 och om pågående arbete i förhållande till denna.
d) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström
Redogörelse för aktuellt arbete bland annat gällande gemensam alkoholhandläggning, budget- och skuldsanering,
familjerådgivning, gymnasieskola, GIS, rekrytering- och
bemanning med näringslivet, näringsliv och turism, etablering av företag, säkerhetssamordnare, beredskap, möjlig
gemensam fakturering, gemensam projektmodell, it-system,
föreningsbidrag och diarieföring.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt, kommundirektör

2

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-01-27
All avtalssamverkan kommer till kommunstyrelsen för
beslut. Styrelsen och nämnderna kommer att få redogörelse
vid varje sammanträde hur arbetet fortlöper i aktuella
samverkansfrågor.
Redogörelsen skickas skriftligt till kommunstyrelsens
ledamöter efter mötet.
e) Västra Mälardalens Kommunal Förbund, VMKF specifikt
Räddningstjänsten
kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson
Kungsör har tagit över ordförandeskapet sedan 1 januari, nya
räddningschefen Tobias Erdsjö genomför nu åtgärder utifrån
arbetsmiljöverkets påpekanden där vissa nu är genomförda
medan några tar lite längre tid. Tobias kommer bjudas in till
Kungsör för att berätta mer om pågående arbete under våren.
f) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin
Årets resultat från kommunen 2019 genererar ett överskott
på cirka 8 miljoner kronor, inklusive 2,7 för exploatering.
Verksamheterna går dock med ett litet underskott.
Bolagen går totalt sett enligt budget på koncernnivå.
Prognos för 2020 ligger fast, förändringar på nationell nivå
sedan sist ger ingen förändring för Kungsör.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt, kommundirektör

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27

§2
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök
i Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola,
skola och fritidshem.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet har varit på remiss hos barn- och
utbildningsnämnden som i sitt första yttrande 2017 bland annat
hänvisade till att den nya skolan, Kung Karl, byggdes med
kapacitet att leverera till samtliga för- och grundskolor men att
förslaget var praktiskt genomförbart. Förvaltningen fick då i en
återremiss från kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader
för detta eventuella genomförande. I sitt nya yttrande föreslår
barn-och utbildningsnämnden avslag på motionen efter utredning
är genomförd med hänvisning till att kostnader för ombyggnation
och tillkommande transporter nu utretts och blir alltför höga.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en
tillkommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82

KS överläggning

Stellan Lund (M) ställer sig frågande till utredningens svar men att
han i och med att det pågår en översyn gällande organiseringen av
matproduktion enbart kommer att reservera sig mot beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) reserverar sig
muntligt mot beslutet.
Protokollsutdrag till

Motionären, BUN, Akten

Blad
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§3
Svar på motion – Villatomter i Valskog (KS
2019/400)
Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) har i en motion föreslagit
att kommunen snarast börjar planera för villatomter i Valskog.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Det stämmer att de kommunala villatomterna i Valskog är slut. Det
har tagits fram ett förslag på områden för nya villatomter på
kommunalägd mark i Valskog. Förslaget har presenterats i
plankommittén men det har inte fattats några beslut där ännu.
Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige att
motionen anses besvarad och att frågan om nya villatomter i
Valskog återigen lyfts i plankommittén där alla frågor gällande
planarbete behandlas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från alliansen 2019-10-22
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-01-08
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 195

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen beviljad och besvarad. Frågan
om nya villatomter i Valskog behandlas i plankommittén.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionärerna, kommundirektör, Akten

Blad
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§4
Svar på medborgarförslag – Busshållplats
vid gamla Transcom (Kungsgatan) (KS
2019/323)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats
ordnas vid gamla Transcom. Den fungerar både till Köping och
Eskilstuna. Förslagsställaren menar att det är gott om plats på båda
sidor och att det är mer centralt än järnvägsstationen.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslag ligger i linje med de planer som Kungsörs kommun och
Kollektivtrafikförvaltningen har gällande placering av nya
hållplatser efter den ändrade linjedragningen av regionbussarna
genom Kungsörs tätort.
För närvarande pågår ett projekteringsarbete för en ny hållplats
på Kungsgatan vid det gamla Transcomhuset. Hållplatsen
beräknas vara i drift under sommaren/hösten 2020 under
förutsättning att investeringsbeslut ges för byggnationen under
våren 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därmed att
medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 141

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och
besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27

§5
Överenskommelse om skolhjälpmedel (KS
2019/431)
Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar för
barn/elever med funktionsnedsättning som är i behov av
hjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medför ibland
gränsdragningsproblem som har till följd att elever riskerar att få
sina hjälpmedel senare än nödvändigt eller inte alls.
Denna överenskommelsen innebär inga nya åtagande för
huvudmännen utan förtydligar de ansvar respektive huvudman
redan idag har. I överenskommelsen lyfts vikten av samverkan för
barnet/elevens bästa. Överenskommelsen omfattar alla hjälpmedel
utom ortopediska hjälpmedel som alltid är personligt förskrivna
och regionens ansvar.
Beslutet ska tas i regionfullmäktige samt i respektive kommuns
fullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Hjälpmedelscentrum 2019-12-12 § 6
• Bilaga 1 RV181133 - Förslag till överenskommelse mellan
Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län
angående hjälpmedel från förskola till gymnasieskola

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Region
Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående
hjälpmedel från förskola till gymnasieskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Hjälpmedelsnämnden, Akten

Blad
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
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2020-01-27
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§6
Investering resecentrum (KS 2019/272)
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september §135 att
återremittera ärendet om investeringsbeslut för resecentrum med
anledning av nya förutsättningar från kollektivtrafiknämnden.
Ärendet måste därmed utredas ytterligare vilket får konsekvenser för
själva investeringsbidraget vi är beviljade om inte byggnationen
startar under 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen fick ett startbesked i kommunfullmäktige 2019-11-25 och ombads i beslutet att tillsammans med
Kungsör KommunTeknik AB se över helheten och återkomma med
ett förslag på fortsättning. I bifogad skrivelse redogörs för helheten de
frågor som Madelene Fager (C) skriftligen lämnat till styrgruppens
möte för ortsutveckling den 17 september 2019 gällande utvecklingen
av resecentrum. Vidare redogörs för en resandeundersökning som
Kungsörs KommunTeknik AB har genomfört.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•
•
•
•
•

KS överläggning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-01-09
Underlag för investeringsbeslut från Stefan Lejerdahl och Lisa
Kohlström 2020-01-09
Frågor från Madelene Fager (C) 2019-09-17
Tjänsteskrivelse från kommundirektör 2019-10-09
Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15
Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26
Protokoll KS 2019-09-02 §117
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-09-16 §135

Stellan Lund (M) anser inte att ställda frågor är besvarade. Han kan
ställa sig bakom ombyggnationen men inte resten av beslutet.
Madelene Fager (C) ställer sig bakom ombyggnationen men inte
resten av beslutet och yrkar på att titta vidare på utformningen av
förslaget.
Linda Söder Jonsson (S) efterfråga planen för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder som processas fram och som tangerar den senare delen av
beslutet.
Kommundirektör Claes-Urban Boström meddelar att den är på gång.
Protokollsutdrag till

KKTAB, Stefan Lejerdahl, kommunstyrelsens ekonom,
Kommundirektör, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Blad

2020-01-27

9

Petter Westlund (C) poängterar att helheten är väsentlig och att det är
bra om den planen kommer fram först innan enskilda beslut om
åtgärder tas.
Madelene Fager (C) instämmer i att trafikplanen saknas inför beslut
och att tidsplanen för denna är oklar.
Mikael Peterson (S) meddelar att så fort trafikplanen tagits i Kungsörs
kommunteknik AB:s styrelse kommer den att komma till
kommunstyrelsen.
Kommundirektör Claes-Urban Boström meddelar att
ortsutvecklingsgruppen kommer att få mer detaljerad information i
ärendet trafiksäkerhetsplanen under kommande möte och att det
sedan kommer till kommunstyrelsen.

.

Ordförande Mikael Peterson (S) ajournerar mötet fem minuter.
Linda Söder Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen förslag till
kommunfullmäktige blir:
Kommunfullmäktige beslutar att färdigställa ombyggnationen av
resecentrum enligt projektering. Den kommunala insatsen är 400 000
kronor av den totala investeringen på 800 000 kronor.
och att
Ärendet gällande kompletterande svar och byggnation av
busshållplats återremitteras för vidare utredning och besvarande.
Ordförande Mikael Peterson (S) finner efter överläggningen att det
endast finns ett förslag till beslut och frågar kommunstyrelsen om de
kan besluta enligt Linda Söder Jonssons (S) yrkande och finner att så
är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att färdigställa ombyggnationen av
resecentrum enligt projektering. Den kommunala insatsen är 400 000
kronor av den totala investeringen på 800 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet gällande kompletterande svar
och byggnation av busshållplats återremitteras för vidare utredning
och besvarande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

KKTAB, Stefan Lejerdahl, kommunstyrelsens ekonom,
Kommundirektör, akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27
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§7
Brottsförebyggande rådets (BRÅ)
verksamhetsplan 2020 - 2025 (KS 2020/09)
Under hösten 2019 har ett förslag på verksamhetsplan
för det Brottsförebyggande arbetet tagits fram.
Förslaget är utarbetat av beredningen och redovisat på
BRÅ:s möte i december 2019.
Syftet med verksamhetsplanen är peka ut ett antal
prioriterade områden inom vilka det
brottsförebyggande arbetet bör fokuseras. Till grund
för prioriteringen har aktuella lägesbilder,
brottsstatistik och resultat från
trygghetsundersökningar använts.
Utifrån den strategiska lägesbilden som arbetas fram i
samverkan med Polisen varje år och de prioriterade
områdena tas en handlingsplan fram. Handlingsplanen
genomförs under året och stäms av vid rådets
sammanträden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
* Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-23
* Förslag till Verksamhetsplan BRÅ 2020-2025

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen antar förslaget till verksamhetsplan
för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för åren 2020 2025.

Protokollsutdrag till

Akten, BRÅ, Theres Andersson, Kommundirektör

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27
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§8
Avfallsplan VafabMiljö (KS 2018/505)
Förslag till Avfallsplan 2020 - 2030 skickades under våren 2019
ut i samtliga medlemskommuner på samråd. Utifrån det stora
antalet synpunkter som inkom under samrådet har avfallsplanen
reviderats under hösten 2019.
Kommunstyrelsen ombads därefter att granska omarbetad version
av avfallsplanen samt komplettera planen med de mål och
åtgärder som kommunen avser arbeta med för att förebygga och
begränsa nedskräpning. Synpunkter ska vara inkomma 31 januari
2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med teknisk chef på
Kungsörs KommunTeknik AB skrivit fram ett svar som finns att läsa
i bilaga. Kungsörs kommun anser att avfallsplanen är både ambitiös
och omfattande samt med råge täcker in de områden som ska vara
med. Ett förslag på reviderat delmål för nedskräpning med tillhörande
åtgärder redovisas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08
• Missiv avfallsplan VafabMiljö
• Utkast avfallsplan med bilagor VafabMiljö

Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet gällande avfallsplanen som
sitt eget.
Kommunstyrelsen antar den skrivning som behandlar
nedskräpning (delmål och aktiviteter) som sin egen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Teknisk chef, Therés Andersson, kommundirektör, Akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§9
Bidrag till Västmanlands nämndemannaförening (KS 2020/8)
Styrelsen för Västmanlands nämndemannaförening ansöker om
bidrag för att kunna genomföra studiebesök och föreläsningar i
egen regi utöver de som domstolsverket erbjuder.
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat frågan och beslutat
sig för samma ställningstagande som efter tidigare val.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Västmanlands Nämndemannaförening 2020-0103

Beslut

Kommunstyrelsen avslår Västmanlands Nämndemannaförenings
ansökan om bidrag med hänvisning till att det bör vara Domstolsverket som ansvarar för utbildning och information till nämndemännen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västmanlands Nämndemannaförening, akten

Blad
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§ 10
Kommunstyrelsens mål 2020 (KS 2019/26)
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige fastslog kommunens mål för 2020 i juni 2019
och efter det har nämnder och styrelser arbetat med att ta fram sina
respektive mål för att stödja dessa. Förslag till kommunstyrelsens
mål är nu klara.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-01-16
Bilaga kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen fastställer följande mål för
kommunstyrelsen 2020:
1. Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med
blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens
tillväxtambitioner, 150 bostäder från år 2020 till och med år
2025.
2. Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna
används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk
uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter.
3. Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen
sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens
verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.
4. Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden stödja barn- och utbildningsförvaltningen i
arbetet med att förbättra kunskapsresultaten.
5. Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för
Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.
6. Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt
näringslivs ranking Företagsklimat 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Sandra Persson, Kommundirektören

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 11
Fullmakt att föra kommunens talan 2020
(KS 2020/19)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt
att föra kommunens talan. Det senaste beslutet togs i september
2019 då rekrytering av ny ekonomichef skett. Detta beslut ersätter
detta.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2020
-

vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichefen Anette Gårlin samt tekniska chefen Rune Larsen var för
sig eller de som de genom delegationsbeslut förordnar i sitt
ställe,

-

beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden
hos Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.

Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i
dessa frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i
samband med sådana förrättningar. Företräds kommunen av
utomstående är det den som delegerat rätten att föra talan som ska
underteckna överenskommelser.
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut 2019-09-02 § 124

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 12
Revisionsrapport - samverkan mellan skola
och individ- och familjeomsorg avseende
barn och unga (KS 2019/376)
KMPG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en uppföljning
av en tidigare revisionsrapport hur samverkan fungerar mellan
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen avseende arbetet med barn- och unga i skola och individoch familjeomsorg. Den sammanfattande bedömningen utifrån
granskningens syfte är att socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har agerat för att skapa förutsättningar för en
ändamålsenlig samverkan. Kommundirektören fick i uppdrag att
skriva ett svar till revisionen på uppföljningen avseende att
-

fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna
kontrollmoment i sin internkontroll

Kommunrevisionen önskade svar senast 2020-01-31 på vilka
konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt
att vidta med anledning av ovanstående.
Svaret redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 204
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17
Revisionsrapport – Uppföljning av samverkan mellan skolan
och individ- och familjeomsorg inklusive missiv

Kommunstyrelsen beslutar att få uppföljning två ggr per år från
nämnderna om det gemensamma uppdraget att samverka kring
barn och unga som far illa.
Kommunstyrelsen uppmanar båda nämnderna att i de fall
kontrollmoment saknas i interkontrollen att man inför sådana
kontroller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser mycket glädjande på det arbete som
utvecklats och kommit till stånd i Kungsör i denna samverkan.
Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten som sitt eget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27

§ 13
Meddelanden
Kommundirektören Claes-Urban Boström har för undertecknat
medborgarlöften för Kungsörs kommun 2020 - överenskommelse
mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen.
Dnr KS 2019/435
Kommundirektören Claes-Urban Boström har för undertecknat
samverkansöverenskommelse mellan Kungsörs kommun och
Polismyndigheten i Västmanlands län om brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Dnr KS 2019/436
Gemensam hjälpmedelsnämnd - verksamhetsplan med
internkontrollplan 2020-2021. Dnr KS 2019/437
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 december 2019 är
6 359 251 kronor. Dnr KS 2020/10
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:
•

Kungsörs kommun - julmarknad på Stortorget, Kungsör den 15
december 2019. Dnr KS 2019/413

•

Stiftelsen Radiohjälpen – penninginsamling under perioden
2019-12-10 – 2020-12-09. Dnr KS 2019/417

•

Kungsörs kommun – knutsdans på Stortorget, Kungsör den
12 januari 2020. Dnr KS 2019/414

•

Uppställning av bord för bröd- och ljusförsäljning samt insamling i bössor - Kungsörs församling. Dnr KS 2019/380

Beviljade schakttillstånd till:
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Anderssons i Köping AB – fiber till bostadshus på Skolgatan,
Kungsör 2019-12-16 – 2020-01-30.Dnr KS 2019/249.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
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Kommunstyrelsen

2020-01-27
Protokollsutdrag från:
•

BUN 2019-11-27 § 83 Sammanträdestider 2020.
Dnr KS 2019/369

•

BUN 2019-11-27 § Utredning - Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan. KS 2017/41

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Minnesanteckningar från U-sams styrgruppsmöte 2019-11-08

•

KFAB 2019-112-12 § 1948 – 1959

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-12-12 § 113 - 123

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Lägg ut evenemangen på Facebook också. Dnr KS 2019/411

•

Snöröjning och sandning obefintlig i Valskog.
Dnr KS 2019/420

Undertecknade avtal:
•

Ramavtal - Ventilationsarbeten och OVK-besiktning.
Avtalspart: Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB och
Eskilstuna Ventilationsrensning AB. Avtalstid: 2019-12-01 2023-12-01. Dnr KS 2019/445

•

Ramavtal - VVS arbeten. Avtalspart: Infjäderns värme AB.
Avtalstid: 2019-12-01 - 2023-12-01. Dnr KS 2020/1

Kommuner och Regioners cirkulär:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

•

19:50 Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser
med mera samt partsgemensamma arbeten med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

•

19:51 Överenskommelse om Krislägesavtal med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

•

19:52 Principöverenskommelse - Nytt kompetens-och
omställningsavtal och därtill hörandeändringar i Allmänna
bestämmelser m.m.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
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Beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-01-27
•

19:53 Överenskommelse om prolongering av
Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLOKL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna
bestämmelser

•

19:54 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)

•

19:55 Kompletterande information i anledning av höjd
avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1
januari 2020

•

19:56 Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar
fackförbundet Akavia

•

19:58 Redovisningsfrågor 2019 och 2020

•

19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019–2023

•

19:60 Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021

•

19:62 Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet
2016–2021

•

19:63 Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått
samman med Unionen

•

19:64 Höjd tidigaste uttagsålder för allmänpension och
införande av riktålder m.m.

•

19:65 Överenskommelser om ändrade villkor för
avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt
arbetsliv

•

20:01 Pensionsnämndens beslut om omräkning
avpensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31
enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner
enligt PFA och KAP-KL under år 2020

•

19/01386 Överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso-och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med 2020-01-01 tills
vidare.

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
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