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Ajournering klockan 17.20-17.25
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Marita Pettersson (S), Marie Norin Junttila (S), Elisabeth Kjellin (S), Joel Petersson (V),
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168 Svar på medborgarförslag - Belysning i fårhagen mot Hagaskolan
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-11-11

§ 166
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:
a) 16.00-16.30 Inför totalförsvarsövning 12/11,
beredskapssamordnarna Lena Dahl Nielsen samt Mirja
Gångare går igenom materialet.
b) Presentation av kommunekologen Julia Löndal Jonsson.
Inställd presentation på grund av sjukdom men
tjänsteskrivelse delas ut gällande aktuellt läge kring arbetet
med Sjögull.
c) Utökad samverkan. Information från Mikael Peterson, KS
ordförande
Nästa möte är 13 november och några aktuella punkter är
översynen av Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Näringslivssamverkan, Arbetsförmedlingen samt
gymnasiesamverkan.
d) Aktuellt ekonomiskt läge – ekonomichef Anette Gårlin
Information om att verksamheterna beräknas klara budgeten
för 2019 och att svar på revisionsrapport för delår 2019-0831 är klart. Svaret delas ut och bifogas ärendet till kvällens
fullmäktige.
e) Inställd kommunstyrelse 25/11. Nästa möte 16 december.
f) Räddningstjänsten. Mikael Peterson, ordförande
kommunstyrelsen.
Förslag på samverkan med Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund kommer diskuteras på direktionen 18
november.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 167
Svar på medborgarförslag - Inrätta rondeller i
Kungsör (KS 2019/269)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss.
I dagsläget finns inga planer på att göra rondeller i Kungsör.
Rondeller är platskrävande då långa och tunga fordon ska kunna
passera. I de föreslagna korsningarna finns begränsat med yta.
I korsningen Kungsgatan/Malmbergavägen som ägs till 25 procent
av trafikverket pågår en dialog kring att förbättra säkerheten för
oskyddade trafikanter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-16 § 117

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Anita Larsson

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 168
Nytt medborgarförslag – belysning i
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303)
Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i
fårhagen mot Hagaskolan.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss.
Belysning i hagen anses inte lämpligt då stigen passerar en
fornlämning. Belysta stigar mot skolan finns genom samma
skogsdunge.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-16 § 119

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Jenny Widén

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 169
Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton
(KS 2018/195)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya
året.
Detta är vad som gäller i de lokala ordningsstadgarna antagna i
juni 2019:
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas
inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten.
21 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska
varor:
• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen,
Ågården, Häggen/Kinnekulle, Borgen, Kungsringen,
Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels
och Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral
• när det är eldningsförbud
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kring frågan.
KS överläggning

Niklas Magnusson (M) frågar om detta beslut innebär att
kommunen inte heller kommer anordna fyrverkerier vid sista april.
Kommundirektören Claes-Urban Boström svarar att det inte är ett
förbud som tas utan att man kan ansöka om tillståndsplikt om man
önskar genomföra fyrverkerier.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 57

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de lokala
ordningsstadgarna och att detta inte är kommunens ansvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, motionären

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 170
Motion – Utveckla musikskolan
(KS 2018/267)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument
och sång kan göra det i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18
• KF protokoll 2018-06-18 § 78
• BUN protokoll 2018-12-19 § 60
• Tjänsteskrivelse från Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik
Lindvall 2018-11-28
• Kompletterande yttrande från Bitr. barn- och utbildningschef
Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor från 2015

Beslut

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för vidare utredning kring andra möjligheter
att samverka än de som hittills redovisats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, BUN

Blad
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Blad
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§ 171
Lokalvårdsutredning (KS 2019/343)
Under 2018 fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och föreslå en
förändring kring organisationen för lokalvården i Kungsörs kommun.
Det visade sig när utredningen gjordes att 67 procent av cheferna inte var
nöjda med den lokalvårdsorganisation man då hade tillgång till.
Lokalvården i kommunen bedrivs på olika sätt och är organisatoriskt
inte en sammanhållen enhet med likvärdiga städmetoder, utbildning eller
ledning.
För att få en effektiv organisation så bör vi i skapa en organisation med
städledare för att klara av att upprätthålla en god standard och bra
service kring städ. De kommuner där vi jämfört städorganisationerna och
timmar det går åt och jämfört per invånare så kostar Kungsörs
städverksamhet 1136 kr/invånare och snittet bland de kommuner vi
jämför oss med är 746 kr/invånare.
Målet bör vara att den nya organisationen ska vara i full drift till 2021
och till en kostnad som är 2 mkr lägre än idag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

KS överläggning

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
2019-09-18
Utredning från kommunstyrelseförvaltningen gjord av Stefan
Leijerdahl och Therése Andersson daterad 2018-02-19

Kommundirektör Claes-Urban Boström redogör för tankarna med
förslaget som ligger. Frågor ställs kring om projektledaren är
finansierad och om frågan varit på remiss hos nämnderna vilket
förtydligas i beslutsformuleringen. Det kommer också finnas en
inriktning att koppla ihop detta uppdrag med översynen av
kostorganisation som budgetberedningen föreslagit på dagens möte.
Kommunstyrelsen förslag:

Protokollsutdrag till

Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Blad

2019-11-11
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Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsorganisationen ska vara
en sammanhållen organisation. En projektledare anställs eller köps
in för själva övergången och skapandet av den nya organisationen
inom befintliga ramar. Organisationen ska ligga under
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 172
Viten och avgifter för schakttillstånd vid
arbete på Kungsörs kommuns mark (KS
2019/340)
För att gräva, schakta, sponta eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat schakttillstånd. För
handläggningen av schakttillstånd föreslås ett införande av en
avgift på 1500 kr.
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan
tillstånd. I nuläget finns endast en avgift på 3000 kr att ta ut vid
saknat tillstånd, detta är inte tillräckligt motiverande för vissa
entreprenörer att söka tillstånd.
Kommunen har ett ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och
framkomligheten är god vid alla arbeten på kommunens gator och
vägar. För att skärpa allvaret i att trafikanordningsplaner finns och
följs föreslås viten.
Kommunstyrelsen har egenskapen av trafiknämnd i Kungsörs
kommun. Kungsörs Kommunteknik står för den erforderliga
kontrollfunktionen och för att täcka denna roll föreslås avgifterna
och vitena att tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Tjänsteskrivelse med bilaga från tekniska chefen KKTAB
2019-10-08

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige inför viten och avgifter för schakttillstånd vid
arbete på Kungsörs kommuns mark enligt bilaga att hanteras av
och tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

KKTAB, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-11-11

Blad
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§ 173
Startbesked för 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 ber därför om ett startbesked så att vi
kan påbörja ombyggnationen av resecentrum med de delar som vi
kan komma igång med men som inte har inverkan på de eventuella
förändringar som blir utifrån den utökade utredningen som nu måste
göras.
Beslutsunderlag

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

KS överläggning

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
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) menar att förslaget måste begränsas till detta och
inte den utbyggnad som tidigare planerats utan ytterligare beslut.
Petter Westlund (C) menar att detta förslag inte svarar upp mot
återremissen från kommunfullmäktige.
Stellan Lund (M) yrkar avslag på förslag till beslut.
Madelene Fager (C) yrkar avslag på förslag till beslut.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C) lämnar muntliga
reservationer mot beslutet.

Beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen förslag:
Protokollsutdrag till

KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-11-11

Blad
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Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att
påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av
busshållplatser för turistbussar, innan nyår. Kommunstyrelsens
förvaltning tillsammans med KKTAB får i uppdrag att se över helheten
och återkomma med förslag om fortsättning innan ytterligare
ombyggnation verkställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör,
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-11-11
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§ 174
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
(KS 2019/369)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020. Mötestiden föreslås att ändras
till starttid 18.00.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-28

KS överläggning

Stellan Lund (M) yrkar tillägg på att lägga till ett möte i oktober.
Mikael Peterson (S) yrkar tillägg på att lägga till ett möte i oktober.
Petter Westlund (C) vill att vi följer reglementet som anger att
kommunfullmäktigemöten ska vara planerade till årets alla månader
utom juli.
Ewa Granlund (M) yrkar på tillägg att tiden ändras till nuvarande starttid
klockan 18.30 och att 18.00 inte fungerar för alla yrkesarbetande.
Ordförande frågar därefter kommunstyrelsen om beslut kan tas att
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag baserat på
yrkandena och finner att så är fallet.
Förslaget ska därefter beslutas på kommunfullmäktige 25 november.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett nytt
förslag på mötestider med ytterligare ett möte under oktober 2020 och
att mötens har starttiden 18.30.

Protokollsutdrag till

Akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 175
Delårsrapport 2019-08-31 - Gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör (KS 2019/355)
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen
för helåret visar på att man klara sig inom ramen för sin budget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den
31 augusti 2019

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 176
Redovisning av obesvarade motioner per
den 25 oktober 2019 (KS 2019/374)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 25 oktober 2019. Av den framgår att
2 motioner är obesvarade;
-

en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i
februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremitteras och utredning pågår

-

den andra motionen beräknas även den andra passera
kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader. Den är dock planerad att
besvaras under november 2019

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-25

KS överläggning

Madelene Fager (C) frågar efter resultat av den pågående
utredningen kring tillagningskök. Kommundirektören återkommer
med besked kring detta.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 177
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 25 oktober 2019 (KS 2019/375)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 25 oktober 2019. Av den
framgår det i nuläget finns 3 obesvarade medborgarförslag, alla
inkomna under 2019.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Samtliga förslag
beräknas besvaras under 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2019-10-25

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

16

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

Blad

17

§ 178
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (KS 2019/200)
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
för år 2020 har inkommit.
Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering
med anledning av ökade kostnader för arvodering till gode män.
Kungsörs del av denna utökade kostnad motsvarar 60 000 kr
årligen. I övrigt samma budget som beslutades inför 2019.
Med den totala budgeten om 10,005 miljoner kronor för 2020 plus
500 000 kr i utökning för arvodering utgör Kungsörs del följande:

Kungsör
Summa

Administration
590
590

Arvodering
502+60
562

Förslag
budget 2020
1152
1152

Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2019-05-14

KS överläggning

Stellan Lund (M) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag med
att överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med
möjligheter till effektivisering av verksamheten.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
tilläggsyrkandet och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2020.
Överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med
möjligheter till effektivisering av verksamheten.
Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive
andelar av budgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, ekonom för
Kommunstyrelsen, Akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
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§ 179
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022
Kungsörs kommun (KS 2019/163)
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetramar för
2020-2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor):
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finansiell verksamhet
NETTO
Möjliga äskanden
Resultat

Ram 2020
73,1
236,5

Ram 2021
73,7
240,3

Ram 2022
76,5
249,2

246,0
555,6
570,6
-15
10
5

251,0
564,9
580
-15

260,2
585,9
601
-15

På budgetberedningen 28 oktober beslutades om förslag till nya
ramar (nedan) för 2020 samt att beslut om ramar för 2021 och
2022 skulle tas upp på budgetberedning den 11 november. Medel
disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas till
utveckling.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finansiell verksamhet
NETTO
Från resultatutjämningsreserv (RUR)
Resultat
Beslutsunderlag

Ram 2020
76,1
244,5
256,0
576,6
577,0
0,4
6,0
6,4

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i
centrala ledningsgruppen.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
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d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-05-13, § 1
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-05-27 § 4
h) kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67
i) kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 100
j) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-10-28 § 8
k) kompletteringar från nämnder presenterade 2019-10-28
l) presentation av kommunledningen på budgetberedning 201911-11 innehållandes nya ramar även för 2020
m) Alliansens prioriteringar i budgeten 2020
n) Samverkan i Kungsörs tilläggsuppdrag till kommundirektören
presenterade på budgetberedning 2019-11-11
KS överläggning

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
budgetberednings förslag tillika samverkan i Kungsörs förslag på
ramar kompletterat med ett uppdrag till kommundirektör att
•

•

•
•

Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess
organisering samt eventuellt inrätta den under
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys
Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan
Utreda att bygga trygghetsboende för äldre
Att utreda och ta fram förslag på nya
exploateringsförutsättningar för bostäder och industrimark.
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till
kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4
mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för
utvecklingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.

Madelene Fager (C) yrkar på bifall till alliansens eget förslag till
prioriteringar i budget 2020 vilket delas ut på mötet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till budgetramar från
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i
centrala ledningsgruppen.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
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kommunstyrelsens budgetberedning tillika samverkan i Kungsörs
förslag, med uppdrag till kommundirektören.
Muntliga reservationer till förmån för alliansens förslag läggs från
Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Petter Westlund (C)
och Madelene Fager (C).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå
kommunfullmäktige att fastställa borgensavgiften för 2020 till 0,4
procent (oförändrat) och finner att så är fallet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå
kommunfullmäktige att budgeten för friskvårdsbidrag 2019
fastställs till 300 000 kronor (oförändrat) och finner att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar om att dessa ramar ska gälla för
åren 2020 - 2022 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finansiell verksamhet
Resultat

Ram
2020
75,1
243,5
252,0
570,6
577,1
6,5

Ram
2021
77,1
249,9
258,6
585,6
585,6
0

Ram
2022
79,6
258,1
267,1
604,8
604,8
0

Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till
kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4
mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för
utvecklingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.
Kommundirektören får i uppdrag att
•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess
organisering samt eventuellt inrätta den under
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys
Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan
Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i
centrala ledningsgruppen.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
•
•
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Utreda att bygga trygghetsboende för äldre
Att utreda och ta fram förslag på nya
exploateringsförutsättningar för bostäder och industrimark.

2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 till
0,4 procent (oförändrat).
3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000
kronor (oförändrat).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i
centrala ledningsgruppen.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2019-11-11
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 180
Skattesats 2020 Kungsörs kommun (KS
2019/376)
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-11-11, § 09

KS överläggning

Niklas Magnusson (M) yrkar på att skattesatsen ska återställas till
den nivå den var innan den tillfälliga höjningen med 7 öre som
gjordes tidigare i början på 2000 talet.
Ordföranden ställer de två förslaget mot varandra finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens
budgetberednings förslag.
Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) reserverar sig
muntligt mot beslutet till förmån Niklas Magnussons yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till oförändrat 22:03 per skattekrona.

Reservation

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Skatteverket, ekonomikontoret, akten, Niklas Magnusson

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 181
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten
(KS 2019/361)
Socialnämnden har godkänt ett förslag till nya avgifter inom
socialtjänsten från och med den 1 januari 2020 och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen.
De större förändringarna som nu föreslås är att
-

Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 procent enligt
kommunens uppräkning av intäkter 2020. Det innebär en höjning från 367 till 375 kronor per timma.

-

Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260 till 440
kronor per månad. Vid enstaka hembesök tas avgift ut för olika
uppdrag, dock med totalt högst 440 kronor per månad

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2019-10-22 § 102 inklusive
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-18 med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten från
och med den 1 januari 2020 enligt socialförvaltningens förslag.
Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020.
Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr 32/2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, SN

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-11-11
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§ 182
Ändringsbeslut gällande samråd – Ny
detaljplan för del av Kungsör 3:1,
Runnabäcken 2, Kungsörs kommun (KS
2019/97)
Ny detaljplan var föremål för beslut i kommunstyrelsen 2019-0527. Det ursprungliga planförslaget syftar till att möjliggöra
uppförande av cirka 100 nya bostäder med blandad bebyggelse.
Planförslaget möjliggör flerbostadshus i form av hyres- och
bostadsrätter med två våningar samt villor, radhus och kedjehus
samt en ny förskola med fyra avdelningar.
Ett ytterligare förslag arbetats fram som omfattar bostadsbebyggelse
i form av radhus, kedjehus och enbostadshus. Möjligheten att bo i
flerfamiljshus har tagits bort. I övrigt så är förslag två med samma
tankar om grönområden och egna trädgårdar eller gemensamma
trädgårdar. Förslagen presenteras som alternativ 1 med blandbebyggelse och med alternativ 2 där flerfamiljshus är exkluderade.
Denna nya detaljplan handläggs som ett utökat förfarande.
I kommunstyrelsen 21 oktober 2019 beslutades efter votering att
alternativ 1 ska skickas på samråd. Beslutet om samråd behöver dock
inte beslutas av kommunfullmäktige, därav detta ändringsbeslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2017-10-18
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 199
• Planbeskrivning och plankarta (Samrådshandling 2019-03-25)
• Behovsbedömning 2019-03-18
• Plankommitténs protokoll 2019-04-02
• Strukturskiss, etapp 3
• Blandad bebyggelse
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05 27 § 81
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-09-10
• Plankommittéens protokoll 2019-09-24 § 12
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 158

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar på bifall till alternativ 2.
Petter Westlund (C) yrkar på bifall till alternativ 2.
Stellan Lund (M) yrkar på bifall till alternativ 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Leijerdahl, KKTAB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs av Madelene Fager (C).
Ordförande anger att Ja-röst läggs för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och att Nej-röst läggs för bifall till Madelene Fagers
(C), Petter Westlund (C) och Stellan Lunds (M) yrkande.
Ja-röster läggs av Mikael Peterson (S), Angelica Stigenberg (S),
Rigmor Åkesson (S), Claes Wolinder (L), Christer Henriksson (V),
Nej-röster läggs av Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M),
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) och
Lars-Gunnar Andersson (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Madelene
Fagers (C), Petter Westlund (C) och Stellan Lunds (M) yrkande om
bifall till alternativ 2.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen sänder ut alternativ 2 av plan- och
genomförandebeskrivningen för del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2,
på samråd enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Leijerdahl, KKTAB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 183
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
budget- och bokslutsberedningen 2020 (KS
2019/369)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och
bokslutsberedningen 2020. Förslaget innebär att styrelsen som grund
sammanträder fjärde måndagen i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-28

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar
2020 till:
27 januari,
24 februari,
23 mars,
20 april,
25 maj,
15 juni,
31 augusti,
28 september,
26 oktober,
16 november
14 december
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget
annat beslutas.
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås
under 2020 vara:
Bokslutsberedning – 9 mars (kl. 8.30-12.00), 25 maj (kl. 13.0015.30) och 12 oktober (kl. 08.30-12.00)
Budgetberedning – 9 mars (kl. 13.00-16.30) 11 maj (kl 8.30-15.00)
och 2 november (kl. 13.00-16.00)
Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider
efter kommunstyrelsens tider.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
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§ 184
Verksamhetsbidrag 2020 – Arkiv Västmanland (KS 2019/352)
Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd.
För 2020 söks oförändrat 25 000 kronor från Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Arkiv Västmanlands ansökan

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med
25 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Arkiv Västmanland, kommunstyrelsens ekonom, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 185
Svar på hemställan – borttagande av
Kungsörs kommuns servitut på
fastigheterna Skillinge 2:223 och 2:222
(Kungsörsleden) (KS 2019/292)
Susanne Hedberg Norén har tillsammans med Ann-Britt Bjälevik
inkommit med en hemställan om borttagande av Kungsörs
kommuns servitut på fastigheterna Skillinge 2: 223 och 2:222,
(Kungsörsleden).
Uppfattningen är att det saknas anledning att ha kvar
Kungsörsleden i dess nuvarande sträckning över privata tomter
och att den skulle kunna dras om till kommunal mark utan att göra
leden mindre attraktiv.
Tekniska chefen Stig Tördahl har svarat att ta bort detta servitut
medför att detaljplanen, EDP 154, måste ändras samt att
Lantmäteriet måste genomföra förrättning. Ståndpunkten är i
dagsläget att inte ta bort detta servitut och att behålla
Kungsörsleden med nuvarande sträckning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Hemställan inkommen 2019-08-21
• Svar från tekniska chefen Stig Tördahl 2019-10-08

Beslut

Kommunstyrelsen avslår hemställan om borttagande av Kungsörs
kommuns servitut på fastigheterna Skillinge 2:223 och 2:222.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Susanne Hedberg Norén, Stig Tördahl

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 186
Mandat till VafabMiljö att representera
Kungsörs kommun gällande samråd kring
fastighetsnära insamling (FNI) (KS 2019/338)
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat
producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper
från bostadsfastigheter. De nya regelverken om förpackningsavfall
och returpapper började gälla den 1 januari 2019.
I förordningen är det bestämt att det från och med den 1 april 2025
ska vara fastighetsnära insamling (FNI) från samtliga
bostadsfastigheter i Sverige. Dessutom förtydligas producenternas
ekonomiska ansvar för både insamling och återvinning av
förpackningsavfall och returpapper.
För att VafabMiljö ska kunna fullfölja det renhållningsansvar som
överförts genom bildandet av förbundet behöver förbundet nu ha
samråd och dialog med de organisationer som representerar
producenterna, enligt de nya förordningarna. Eftersom regeringens
beslut om de nya förordningarna kommit efter bildandet av
kommunalförbundet innehåller förbundsordningen ingen uttrycklig
reglering av huruvida ansvaret för en sådan uppgift överförts på
förbundet.
Detta behöver således förtydligas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förfrågan från VafabMiljö 2019-09-30

Beslut

Kommunstyrelsen ger mandat till VafabMiljö kommunalförbund,
mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av
förbundsordningen, att representera kommunen i de samråd som
kommer att genomföras med anledning av förändringarna i
producentansvarsförordningarna för förpackningar och tidningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Vafab Miljö, KKTAB

Blad

29

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 187
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av nämndernas internkontroll 2019
(KS 2019/61)
Vid kommunstyrelsens möte i april 2019 tog styrelsen del av
nämndernas interkontrollplaner för 2019. Detta gjordes som ett led
i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle framfördes önskemål
om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del av resultatet av
internkontrollen 2019 utifrån de fastställda planerna.
Barn-och utbildningsnämnden har kommit med sin uppföljning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 2019-09-25 §
65 med skrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att barn-och utbildningsnämnden
gjort uppföljning av den planerade internkontrollen 2019 och
redovisat de avvikelser man sett och hur dessa har hanterats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden,
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-11-11

Sammanträdesdatum

§ 188
Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2019/377)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att kommunstyrelsens presidium och
förvaltningen gjort en riskanalys där kontrollmoment definierats
och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
nio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
Föreslagna kontrollområden har sedan prioriterats tillsammans
med tidigare genomförd riskanalys.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
efter beslut uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Dessa uppgifter redovisas i detalj i uppföljningen.
•
Beslut

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings utkast till internkontrollplan 201910-25
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2020 ska genomföras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.
Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr
33/2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

31

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 189
Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 31 augusti 2019
(KS 2019/332)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till delårsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sammanfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet.
Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för
förvaltningen och för respektive avdelning/enhet. Dessutom ges en
redovisning tom augusti för kommunstyrelsens mål med prognos.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Bokslut Kommunstyrelens förvaltning 31 augusti 2019

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Delårsbokslut för kommunstyrelsens
förvaltning per den 31 augusti 2019 och lägger det till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 190
Meddelanden delegationsbeslut
Kommundirektör Claes-Urban Boström har med anledning av att
tekniska chefen Stig Tördahl är ledig 25/11 - 3/12 2019 förordnat
VA-chef i KKTAB Rune Larsen att utöver egen tjänst vara teknisk
chef under denna period.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt, Claes-Urban Boström, Rune Larsen, Stig
Tördahl
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§ 191
Meddelanden
Tillståndsbevis från polisen:
•

Front RK AB – Uppställning av byggställning samt container
på Drottninggatan 19, Kungsör under perioden 9/10 – 29/11
2019. Dnr KS 2019/339

Protokollsutdrag från:
•

Regionfullmäktige 2019-09-17 § 96 Revidering av
förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra
Mälardalen. Dnr KS 2019/206

•

Arboga kommuns kommunstyrelse 2019-10-08 § 165
Fördjupad samverkan - avbrytande av samarbete gällande
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Dnr KS 2018/516

•

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019-10-08 § 191
Ekonomisk rapport delårsbokslut 2019. Dnr KS 2019/355

•

BUN 2019-10-23 § 74 Budget 2020 - konsekvenser och
äskanden. Dnr KS 2019/163

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Kungsörs Fastighets AB 2019-09-26 § 1925-1937

•

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019-10-08
§ 190-201

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-10-24 § 93-103

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-10-24, § 93, 95. Dnr KS 2019/368

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-10-24, § 96. Dnr KS 2019/369

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Debatt om klimatet. Dnr KS 2019/341
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

34

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11
•

Parkslideväxt på Malmbergavägen. Dnr KS 2019/350

•

Stenröse med huggormar i Skillinge. Dnr KS 2019/351

•

Grillplatsen i Valskog. Dnr KS 2019/372

Beviljade schakttillstånd till:
•

Netel AB - Byggnation av transportnät med fiberoptisk kabel
genom schaktarbeten under perioden 2019-10-09 –
2020-10-09. Dnr KS 2019/249.

Undertecknade avtal:
•

Ekonomichef Anette Gårlin har tecknat förlängning av
Skafferiavtal med COOP Kungsör och ICA Torghallen
Kungsör under perioden 2020-01-01- 2020-12-31. Dnr KS
2019/359

Kungsörs kommuns lokala trafikföreskrifter:
•

1960 2019:1 – om förbud mot trafik med fordon på del av
Kungsgatan, Kungsör. Dnr KS 2019/353

•

1960 2019:2 – om tidsbegränsad parkering på Birkagatan,
Kungsör. Dnr KS 2019/354

Kommuner och Landstings cirkulär:
•
•

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19:36 Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd
idrottsutbildning
19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i
Föräldraledighetslagen

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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