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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-19

§ 108
Studiebesök på bygget av nya skolan
(KS 2015/195)
Innan beslutssammanträdet gör vi ett besök på byggplatsen för att
se hur bygget av den nya skolan fortskrider.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 109
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Krister Behrendt har lämnat en skriftlig information om läget
kring ensamkommande flyktingbarn. Av den framgår bl.a.
rapporter om att det är full beläggning på båda HVB-hemmen
och stödboendet. I rapporten tas även närvaron i skolan, ungdomarnas mående, effekterna av minskad budget och sjukfrånvaron bland personalen upp.
Slutligen framförs ett önskemål om att få flytta verksamheten
vid Tallåsgården till Ulvesund i samband med att nya skolan
blir färdig. Dnr KS 2014/440
b) Ekonomichef Bo Granudd ger en översiktlig ekonomisk uppföljning per den sista maj 2017. Den tar inte hänsyn till semesterlönetillägget.
Prognosen har gjorts av ekonomichefen utan avstämning med
förvaltningscheferna. Inget tyder på att vi inte ska hålla budget.
Dnr KS 2017/135
c) Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) lämnar en
rapport från tredje mötet med regionens strategiska
beredning. Följande togs upp:
- Regionala infrastrukturplanen – mötesspår järnvägen vid
Brattheden och höjning av bron över Kolbäcksån E 18
genom görs med egenfinansiering ur regionala potten,
mitträcke Köping-Kungsör
- Regionala digitala agendan signeras i september
- Tolkningen av Kollektivtrafikavtalets portalparagraf är
man nu överens om
- Ung Företagssamhet kommer upp igen
- I höst en mer utförlig rapport om medicinskt färdigbehandlade
- Gemensamt trafikbolag på gång i Örebro och Västmanland
- Arbete pågår för att inga hyrläkare i psykiatrin ska
användas.
Beslut
Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 110
Svar på motion – En fri måltid per dag för
alla pensionärer över t.ex. 80 år (KS 2017/90)
Maivor Norgren och Ewa Granudd, båda (M) föreslår i en motion
att Kungsörs kommun ska införa en fri måltid per dag för alla pensionärer över t.ex. 80 år. Motionärerna pekar på att detta skulle
stärka dessa pensionärer både fysiskt och psykiskt och ge dem
sysselsättning, gemenskap och kanske lite motion. Erbjudandet
skulle gälla en gratis måltid varje dag på t.ex. Misteln.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

det är möjligt att det skulle gå att lösa tillagning, logistik och
servering rent praktiskt med de resurser som finns i form av
tillagningskök och matsalar

-

servering skulle få lov att ske efter ordinarie lunchtid

-

en förstärkning skulle behövas av personal och utökad budget
för råvaror

-

behovet av ramökning beräknas till 830 000 kronor om 10
procent av personerna över 80 år skulle nyttja möjligheten.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Maivor Norgren och Ewa Granudd
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 46
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-17, § 26
jämte tjänsteskrivelse

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
och Marie Norin Junttila (S) bifall till beredningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 111
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde
(KS 2017/91)
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expanderbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden.
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat sitt tidigare förslag till svar på motionen. Tidigare förslag byggde på muntligt
information från länsstyrelsen. Nu har ett skriftligt svar begärts.
Av det framgår:
-

”Den ena delen rör anläggandet av badsjön, dvs grävningen
av ’gropen’ på åkern. Den innebär inte vattenverksamhet, eftersom man inte gräver i ett vattenområde. Gräver man under
grundvattenytan räknas det dock som vattenverksamhet. För
den nya badsjön kommer det inte att finnas något strandskydd,
om platsen för anläggandet inte omfattas av strandskydd idag.

-

Den andra delen rör vattenuttaget från Arbogaån att fylla
badsjön med. Bortledning av högst 600 kubikmeter ytvatten
per dygn (dock högst 100 000 kubikmeter per år) från ett vattendrag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och
ska anmälas till Länsstyrelsen. Större uttag är tillståndspliktiga
och tillstånd söks i så fall hos mark- och miljödomstolen. Beroende på hur vattenuttaget görs (anläggning av pumpanordningar, om grävning behövs för nedläggande av ledning osv) kan
uttaget också komma att kräva dispens från strandskyddet
längs Arbogaån”.

Svaret innebär det att det finns en öppning för en sådan åtgärd
även om arbetet kommer att ta lång tid innan vi når fram till ett
sådant beslut i samtliga instanser.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förvaltning noterar att det i nuläget pågår sex
detaljplaner/ändringar och ungefär lika många ligger och väntar på
att kunna påbörjas. I nuläget finns inte möjlighet att göra mer.
Förvaltningen föreslår att frågan får prövas den dagen det är dags
att lyfta frågan om att detaljplanelägga ytterligare ett nytt område.
Det kan också vara så att något helt annat område ska detaljplaneläggas först.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 74
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-08, § 80 (återremiss)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-27

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 112
Årsredovisning 2016 – VafabMiljö kommunalförbund (KS 2017/238)
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2016
samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2016
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse
för år 2016 jämte revisionsrapporten Granskning av
årsbokslut/årsredovisning 2016

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för VafabMiljö
kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 113
Förvärv av aktier i Inera AB, bolag inom SKL
Företag AB (KS 2017/250)
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt
av alla landsting och regioner. Den 7 oktober beslutade Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Detta öppnar upp för
att Sveriges kommuner ges möjlighet att köpa aktier i Inera till ett
pris om 42 500 kronor för fem aktier.
Kungsör, Köping, Surahammar och Arboga kommuner har haft en
dialog med Inera AB för att diskutera möjligheten till att vi fyra
kommuner skulle kunna bli pilotkommuner för att se hur Inera AB
skulle kunna vara en motor och utvecklare av kommunala etjänster.
Det är svårt för en liten kommun att driva dessa frågor själv så en
samarbetspartner behövs och en sådan skulle vi kunna få genom
att förvärva aktier i Inera AB.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• SKL:s erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 2017-0324 jämte bilagor
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)
bifall till beredningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förvärvar fem aktier i Inera AB av SKL Företag AB till ett värde av 42 500 kronor, godkänner aktieägaravtalet
och inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 114
Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige (KS 2017/159)
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför
nuvarande mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har
åter aktualiserats.
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m.
föreslår enhälligt att antalet mandat minskas till 31.
Kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Kungsör
har i nuläget 39 mandat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05
med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 76 Bordläggning
• Kommunstyrelsens prokokoll 2017-05-24, § 191 Bordläggning

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Oförändrat antal mandat från Madelene Fager (C)
- Bifall till beredningens förslag från Niklas Magnusson (M),
Roland Jansson (SD), Mikael Peterson (S), Christer Henriksson (V) och Claes Wolinder (L)
Efter avslutad överläggning ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Ericsson
och Petter Westlund båda (C) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 115
Yttrande till Arboga kommun – Samrådsförslag, ny översiktsplan för Arboga kommun
(KS 2017/225)
Kungsörs kommun har av Arboga kommun inbjudits till samråd
avseende reviderad översiktsplan.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det framgår att Kungsörs kommun anser att översiktplanen
är väl genomarbetad, välskriven och har en bra disposition samt
synpunkter till rubrikerna:
- Trafik och hållbara transporter
- Mellankommunala frågor
- Grönstruktur och vattendrag
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv till samrådsremiss från Arboga kommun – reviderad
översiktsplan
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-0522

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
yttrande som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 20/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 116
Utvärdring av Kultur- och fritidspolitiskt
program 2014-2017 för Kungsörs kommun
samt tillsättande av ny parlamentarisk
styrgrupp (KS 2017/268)
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att anta ett förslag till
kultur- och fritidspolitisk program 2014-2017. Programmet är ett
övergripande dokument som berättar om inriktningen för det
kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kommunkoncernen.
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en utvärdring av programmet. Den görs trots att hela programperioden inte är klar för att
möjliggöra ett välgrundat arbete med ett nytt program. Hur detta
arbete ska se ut bör beslutas för att arbete ska kunna inledas under
hösten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-12, § 61
• Kommunstyrelsens förvaltnings utvärdering 2017-06-08 med
bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tackar för utvärderingen av det Kultur- och
fritidspolitiska programmet 2014-2017 och konstaterar att mycket
arbete gjorts inom programmets områden.
En ny parlamentarisk styrgrupp tillsätts för arbetet med Kulturoch fritidspolitiskt program 2018-2021 med följande sammansättning:
Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör
Namn: …………………. (S) Adress: …………………
Namn: …………………. (L) Adress:………………….
Namn: ………….……… (V) Adress: …………………

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Namn: …………………. (MP) Adress:………………….
Hans Carlsson, (M) Rönnstigen 31, 731 60 Valskog
Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör
Namn: …………………. (KD) Adress: …………………
Anders Frödin (SD) Alngatan 15, 736 32 Kungsör

Till sammankallande i kommittén utses Per Strengbom.
Övriga ledamöter i kommittén utses nästa möte.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 117
Startbesked för ombyggnad av torget i
Valskog (KS 2017/262)
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade
fullmäktige om två förskönande insatser inom ramen för centrumutveckling etapp 1:
•

Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Cooptorget

•

Ombyggnad av torget i Valskog

En skiss för ombyggnad av torget i Valskog är nu klar.
En enhällig plankommitté föreslår att Kungsörs KommunTeknik
AB ska få i uppdrag att bygga om torget i Valskog enligt upprättad
skiss och till en kostnad av 820 000 kronor.
När beslutet om startbesked tagits så kommer skissen att lägga ut
på kommunens hemsida med uppmaning till Valskogsborna att
komma in med synpunkter. Om det finns synpunkter som på något
sätt påverkar det politiska beslutet kommer ärendet att återkomma
för nytt beslut innan byggstart.
KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)
bifall till beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-24

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
bygga om torget i Valskog enligt upprättad skiss till en maximal
kostnad om 820 000 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 118
Kommunbidrag till Samverkan mot brott –
finansiering av Grannsamverkansskyltar
(KS 2017/265)
Samverkan mot brott ansöker om ett kommunbidrag på 5 000
kronor per år under en tvåårsperiod.
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa,
Moderna försäkringar och Dina försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och
Landsting, SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. SSF
Stödskyddsföreningen är huvudman för verksamheten.
Organisationen bekostar Grannsamverkansverksamheten i Sverige
– främst skyltar och informationsmaterial. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli
utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samverkan mot brotts ansökan inkommen 2017-05-05

Beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan. Organisationen Samverkan mot
brott består av många centrala funktioner som gemensamt bör
kunna finansiera verksamheten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 119
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 18 maj
2017 tillstyrkt en ansökan om antagning i allmänna hemvärnet.
Dnr KS 2017/240
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 120
Meddelanden
Köpings kommun har beslutat föra över arkivarietjänsten till Västra Mälardalens Kommunalförbund från den 1 juni 2017. Ingen
ändring behövs i förbundsordningen. Det samverkansavtal som
finns mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommun kring arkivtjänster upphör i och med att tjänsten går över till förbundet. Överföringen av arkivarietjänsten sker genom s.k. verksamhetsövergång. KS 2017/172

Västra Mälardalens myndighetsförbund har lämnat upplysning till
Kungsörs kommun i egenskap av granne/sakägare. Upplysningen
gäller beslutat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus och
ändring av planlösning för två nya bostäder på fastighet Lådberga
1:7, Skolgatan 2A. Dnr KS 2017/236

Kungörelse laga kraft - Ändring av Detaljplan för Västra Tegeludden 6-8. Dnr KS 2017/119

Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i
år tre ansökningar om flagga har lämnats in. Alla tre kommer att få
varsin flagga i samband med nationaldagsfirandet.
Dnr KS 2017/198

Polismyndigheten har den 24 maj 2017 utfärdat tillståndsbevis
enligt ordningslagen för

Justerandes sign

-

Kungsörs kommun att anordna Nationaldagsfirande med
marsch från Kung Karls kyrka till Kungsudden.
Dnr KS 2017/244

-

Sverigedemokraterna att anordna allmän sammankomst med
politisk information vid åtta tillfällen under 2017 på Drottninggatan 15, Kungsör. Dnr KS 2017/247

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-19

Beviljade tillstånd till kameraövervakning i hela landet med drönare:

Justerandes sign

-

Riksbyggen Ek förening – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholm den 25 januari 2017. Dnr KS 2016/470

-

GrummDrone AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den
10 mars 2017. Dnr KS 2016/471

-

Norsecraft Geo Survey AB – beviljat av Länsstyrelen i Stockholms län den 9 februari 2017. Dnr KS 2016/473

-

AMKVO AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den 10
mars 2017. Dnr KS 2016/475

-

Positionsbolaget AB – beviljat av Länsstyrelsen i Kronbergs
län den 9 mars 2017. Dnr KS 2016/493

-

Polismyndigheten – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholm den
24 februari 2017. Dnr KS 2017/20

-

Sweco Civil AB – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholm den 1
mars 2017. Dnr KS 2017/29

-

Bjerking AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den 20
april 2017. Dnr KS 2017/46

-

Missing People Sweden – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholms län. Dnr KS 2017/52

-

Skogsstyrelsen – beviljat av Länsstyrelsen i Jönköpings län
den 12 maj 2017. Dnr KS 2017/78

-

Spectravision AB – beviljat av Länsstyrelsen i Örebro län den
12 april 2017. Dnr KS 2017/79

-

Svensk Markentreprenad AB – beviljat av Länsstyrelsen i
Stockholm den 7 april 2017. Dnr KS 2017/100

-

SCIOR Geomanagement AB – beviljat av Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 1 juni 2017. Dnr KS 2017/107

-

Skymap Innovations AB – beviljat av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 19 maj 2017 (beslutat inom Kronobergslän där
tillstånd tidigare meddelats). Dnr KS 2017/131

-

Lunds Universitet – beviljat av Länsstyrelsen i Skåne den 28
mars 2017. Dnr KS 2017/140
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-19
-

Sveriges Lantbruksuniversitet – beviljat av Länsstyrelsen i
Västerbottens län den 30 maj 2017. Dnr KS 2017/157

-

Skanska Sverige AB – beviljat av Länsstyrelsen i Skåne län
den 7 april 2017. Dnr KS 2017/162

-

Norconsult AB – beviljat av Länsstyrelsen i Västra Götalands
län den 23 maj 2017. Dnr KS 2017/163

-

Fiskevårdsteknik i Sverige AB – beviljat av Lässtyrelsen i
Skåne län den 7 april 2017. Dnr KS 2017/164

-

Orica Sweden AB – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholms län
den 19 maj 2017. Dnr KS 2017/208

Länsstyrelsen Västmanlands län har den 28 februari 2017 beviljat
VafabMiljö kommunalförbund rätt att fast montera kameraövervakning på Fredsgatan 40, Kungsör. Dnr KS 2017/88
Kallelse till årsstämma och styrelsemöte 2017-06-15 - Arbogaåns
rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 Samfällighetsförening. Dnr KS 2017/260
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

Köpings kommunstyrelses arbetsutskott 2017-04-25 § 132
Samverka överförmyndarhandläggare med Surahammars
kommun, information. Dnr KS 2016/231

•

Västmanlands Kommuner, VK, 2017-05-24 – Räddningstjänst
förslag till överenskommelse mellan räddningstjänsterna i
Västmanland – ett gemensamt samverkansavtal för de räddningstjänster som verkar inom Västmanland. Dnr KS 2017/248

•

Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017-05-18 § 58 – Verksamhetsrapport januari – april
2017. Dnr KS 2017/259

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-05-18 § 59 – Komplettering till EFP 2018-2020.
Dnr KS 2017/202

•

Köpings kommunstyrelses arbetsutskott 2017-05-30, § 163
Revisionsrapport; Granskning av internkontroll i
lönehanteringsprocessen. Dnr KS 2016/491
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
•

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut
2017-05-31, nr 2017-250 - Beslut om ändring av riskklassning
och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på Centralvallen m.
ishallen, Kungsör 3:1, Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/214

Protokoll från:
•

Årsstämma med Kungsörs Grus AB 2017-04-27

•

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör 2017-05-09, §§ 49-57

•

Mälarens Vattenvårdsförbund 2017-01-10 – extra förbundsstämma med bl.a. beslut om nya stadgar

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-05-18, §§ 51-68

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2017-05-18, §§ 12-26

•

Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-05-18, §§ 17871799

Minnesanteckningar från Kollektivtrafikmyndighetens i Västmanland länsdelssamråd KAK 2017-04-06. Dnr KS 2017/258
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Tillstånd uteservering. Dnr KS 2017/239

•

Nedskräpning. Dnr KS 2017/267

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:

Justerandes sign

•

Basöverenskommelse 2017 med Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2017/232

•

Förlängning av avtal skolskjutsar Ulvesund – Kaplansgatan
under perioden 2017-06-16 - 2017-12-31. Dnr KS 2017/233

•

Ramavtal elkraft med Vattenfall AB. Avtalsperiod 2017-07-01
– 2018-06-30 med option på förlängning i upp till tre år.
Dnr KS 2017/218
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
•

Avtal mellan Inyett AB och Kungsörs kommun om IT-tjänster.
Avalstid: 2017-05-20 – 2018-05-19 med förlängning med ett år
i taget om det inte sägs upp. Dnr KS 2017/245
.

Skrifter:
•

Länsnytt nr 2/2017 – Länsstyrelsens nyhetsblad

•

Sveriges Kommuner och Landsting – Klimatet - så klart.
Slutrapport för programberedningen för klimat.

Kommuner och Landstings cirkulär:
• 17:19 – Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare.
• 17:22 – Sotningsindex 2017
• 17:23 – Feriejobb/sommarjobb 2017
• 17:24 – Preliminära arbetsgivaruppgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2018
• 17:25 – Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt
att arbeta i Sverige
• 17:27 – Ändringar i LAS
• 17:28 – Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFR:s förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 121
Hälsningsord
Ordföranden Per Strengbom (S) tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig
sommar.
Övriga önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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