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§ 111
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:
a) 16.00-16.20. Överförmyndarnämndens verksamhet och budget.
Handläggare Martin Drugge, Köping. Beslutsärende 9.
Information gavs om det preliminära underskottet för 2019 på ca
750 tkr varav 90 tkr belastar Kungsör, samt den tilltänkta utökade
ramen för 2020. Information gavs även kring förändringar i
verksamheten med anledning av att kommunerna Surahammar och
Hallstahammar inträtt i samarbetet och det förändrade
ersättningssystemet för gode män, vilket påverkar resultatet
negativt.
b) Ekonomisk uppföljning, Anette Gårlin, ekonomichef
Förvaltningen informerar om ett preliminärt underskott i
finansverksamheten för 2019 på 2,7 mkr. Förvaltningarna
bedöms hålla sin budget.
c) 16.30-16.45 Infrastrukturprojekt, utvecklingsstrateg Stefan
Leijerdal
Information gavs om aktuellt läge i följande infrastrukturprojekt
• Malmtrafikbanan
• Snabbtåg Stockholm-Oslo
• Åtgärdsvalsstudie väg 250/riksväg 56
• Nya cykelvägar väg 250 samt Jägaråsen
• Nya tåg Svealandsbanan
d) Fråga ställs kring ärenden från kvarvarande ärenden från
junimötet
• Websända kommunfullmäktige – kommer upp 23 september
• Investeringsbeslut laddstolpar – kommer upp 23 september
e) Information från mötet på kollektivtrafikmyndigheten
Mikael Peterson informerar om att resultatet från mötet är att det
inte kommer bli busslinje via Kungsörs centrum.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 112
Revidering av kommunikationsplan vid kris
och höjd beredskap för Kungsörs kommun
(KS 2019/230)
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap med fyra
bilagor, kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs kommun
och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet.
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap är framtagen i
samråd med VMKFs beredskapssamordnare. Kommunikationsplan
vid kris och höjd beredskap ersätter Kriskommunikationsplan för
Kungsörs kommun antagen av kommunfullmäktige § 71,
2017-04-10.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-05
• Förslag till kommunikationsplan med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kommunikationsplan vid
kris och höjd beredskap”. Planen ersätter den tidigare antagna
planen från 2017.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 21/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Christina Emilsson, Jennie Carsten
Utdragsbestyrkande
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§ 113
Ändringsbeslut – renovering av Stenladan i
Lockmora (KS 2017/287)
Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att
kommunen skulle investera i att renovera stenladan i Lockmora.
Beslutet behöver göras om med anledning av ägandeförhållanden.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten och
investeringen görs därför enbart av dem, inte kommunen.
Hyreskonsekvensen blir då istället 91 000 kr/år och inte som enligt
beslutet 2018-09-17 60 000 kr/år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
2019-07-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 92

KS överläggning

Stellan Lund (M) frågar om en tydligare kalkyl som underlag.
Svar ges av Claes-Urban Boström. Petter Westlund (C) vill se
denna investering i sitt sammanhang med andra planerade
investeringar.
Ordförande föreslår att önskemålen löses med en tydligare
återrapportering av innehållet i underlaget kommande
kommunstyrelse.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige återtar sitt beslut från den 17 september
2018 i sin helhet och beslutar i stället om ett totalt hyresbelopp
om 91 000 kr per år.
Kommunstyrelsen begär återrapportering i ärendet på
kommunstyrelsen den 23 september.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens
ekonom, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-02

§ 114
Begärd återkoppling efter Svar på motion –
Inför Rättviksmodellen – för bättre
företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion
2018 att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och
tillsyn.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen 2018-0903 och gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att,
tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, se över befintligt debiteringssystem för
livsmedelskontroll söka inspiration genom att titta på hur andra
kommuner gör (bland annat Rättviksmodellen) och ta fram förslag
på förbättrat system för Kungsör och Arboga. Samtidigt beslutades
att en återkoppling på arbetet skulle ske första kvartalet 2019.
Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund
(VMMF) jobbat med att se över det befintliga debiteringssystemet
för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, däribland de som
skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning.
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för
företagaren att göra rätt, och en omställning till
efterhandsdebitering är en del i den utvecklande inriktningen.
Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen.
Därför kommer VMMF att avvakta Näringsdepartementets
inriktning gällande efterhandsdebitering innan införande. Under
tiden fortsätter Kungsörs kommun, Arboga kommun och VMMF
det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram en modell för en
smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019 (KS 2018/394)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag till
tre ändrade taxor från och med den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås
två tidigare taxebeslut upphävas då de ersätts av en ny lag.
Nya taxor föreslås gälla för
•
•
•

Verksamhet enligt alkohollagen (folköl)
Verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel den 24 maj 2019
Verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 24
maj 2019

Upphävda beslut om taxor föreslås för
•
•

Verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Verksamhet enligt tobakslagen

I enlighet med överenskommelse med Arboga kommun föreslås
taxorna (och den tillhörande förbundsordningen i eget ärende) att
gälla från 1 oktober
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
tjänsteskrivelser, taxeförslag och protokollsutdrag 2019-06-14
§§ 58- 60
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 25

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1
oktober 2019:
-

Justerandes sign

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedelden 24 maj 2019
Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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-

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande
produkter den 24 maj 2019.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna taxor för Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och
med den 1 oktober 2019:
-

Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 22-24/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 116
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i Kungörs kommun (KS 2019/255)
Ett förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i
Kungsörs kommun har tagits fram.
En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i
samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och polis i syfte att
motverka skadegörelsen.
Resultatet av det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en
minskning av skadegörelsen. Under arbetets gång har flera
utvecklingsområden framkommit, bland annat att både kommunala
verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver arbeta
mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att
motverka och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse tagits fram i syfte
att just likrikta arbetet kring klottret.
Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Arboga
kommun då samma typ av klotter förekommer även där.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-05
med förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar riktlinjer mot klotter och liknande
skadegörelse i Kungsörs kommun.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 25/2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Andreas Ahlsén, Arboga kommun, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 117
Investeringsbeslut för ombyggnation av
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör
(KS 2019/272)
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi.
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik.
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då
påbörjas under 2019. KKTAB begär därför ett investeringsbeslut
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för
byggnationskostnaderna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs
järnvägsstation.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 118
Delårsrapport 1 2019 för Gemensamma
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum
(KS 2019/216)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårsrapport 1 med bilaga

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensamma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 119
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (KS 2019/200)
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
för år 2020 har inkommit. Dokumentet är inte helt komplett i detta
utskick utan kommer att kompletteras under informationspunkt på
sammanträdet.
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.
Med budgeten om X miljoner kronor för 2020 fördelad enligt detta
ges följande budgetförslag (ej ifylld i detta utskick):
Kommun

Administration

Köping
Arboga
Kungsör
Hallstahammar
Surahammar
Summa

Arvodering (kr)
175000
95000
60000
105000
85000
500000

Förslag
budget 2020

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden

Beslut

Frågan bordläggs till efter en komplett budget presenterats samt
att delårsbokslutet för 2019 är klart.
Linda Söder Jonsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet och
inte i beslutet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, ekonom för
Kommunstyrelsen, Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 120
Beslut om antagande av detaljplan för del av
Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle, DP 205 i
Kungsörs kommun (KS 2018/248)
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med
planförfattaren arbetat fram förslag till ny detaljplan för del av
Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle. Detaljplanen syftar till utökning för
skoländamål med förskolor. En förskola med sex avdelningar är
planerad i den norra delen av planområdet. Planen medger även
möjlighet för ytterligare utbyggnad för förskoleändamål i den
södra delen. Den nu gällande detaljplanen (PL 88) tillåter inte
byggnation för skoländamål då den avser verksamhet för
fritidsändamål.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Inkomna
yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse
och i ett granskningsutlåtande.
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet
har tillkännagivits.
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-06-14
• Granskningsutlåtande 2019-05-31
• Trafikbullerutredning 2018-11-22
• Dagvattenutredning 2019-04-03
• Plan- och genomförandebeskrivning antagandehandling 201906-04
• Samrådsredogörelse 2019-03-18
• Förhandskopia antagandehandling 2019-06-12

Beslut

Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för del av Kungsör
3:1, Nya Kinnekulle, enligt antagandehandling upprättad
2019-06-04.
Ny detaljplan ska bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB,
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 121
Rapport placering av överskottslikvid (KS
2019/270)
En stor del av den överskottslikvid kommunen haft men som inte gett
någon avkastning har nu placerats. Ett uppdrag gavs till Sparbanken
Västra Mälardalen att med en tidshorisont på 2-5 år placera 130 mkr
med tyngdpunkt på 2-3 års sikt för att inte binda upp likviden på för
lång tid. I förutsättningarna låg också att stor hänsyn ska tas till risk
och målsättningen var att överträffa åtminstone 1-1,5 procent i
avkastning.
Totalt har 127 mkr placerats nominellt till ett anskaffningsvärde av
129,9 mkr. Avkastningen beräknas till ca 2,8 % eller 3,5 mkr per år
tills de olika placeringarna löper ut.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) redogör för
ärendet och uppdraget som gavs till ekonomichefen i våras.
KS överläggning

Petter Westlund (C) efterlyser riktlinjer för hur kommunen ska
hantera sina finanser och placeringar. Kommundirektör Claes-Urban
Boström upplyser om att det finns en äldre finanspolicy.
Petter Westlund (C) yrkar då på ett tillägg till kommunstyrelsens
beslutsförslag med att finanspolicyn ska aktualiseras. Madelene Fager
(C) yrkar bifall till Petter Westlunds förslag.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-08
Bilaga placeringstabell

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och ger kommundirektören uppdraget att aktualisera finanspolicyn.

Protokollsutdrag till

Ekonomichefen, akten, kommundirektör
Utdragsbestyrkande
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§ 122
Fördjupad samverkan – Budget- och skuldrådgivning (KS 2019/241)
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjänstens ansvarsområden utretts. Bland annat har en utredning om förutsättningarna för en gemensam budget- och skuldrådgivning i
Västra Mälardalen initierats.
Det förslag som nu finns om fördjupad samverkan i dessa frågor
omfattar Arboga och Kungsörs kommuner. Arboga kommun har
två handläggare med utbildning inom området.
Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till
30 procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag
görs via Västerås stad.
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksamheten hanteras av Arboga för båda kommunernas räkning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03
• Socialnämndens protokoll 2019-06-18 § 65

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
-

godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgivning mellan kommunerna Arboga och Kungsör

-

ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om
detta.

Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar
motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Lena Dibbern, Arboga kommun
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-02

Blad
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§ 123
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar
för Kungsörs kommun 2019
(KS 2018/509)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får
skriva under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på t.ex. bankoch plusgiro, checkar och deklarationer. Ett nytt beslut krävs efter
byte av personer på olika poster.
Beslutet ersätter tidigare beslut 2018-12-20 § 215.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under
ekonomiska handlingar under 2019:
a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt:
Anette Gårlin, Ingrid Schiller, Annika Nilsson, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm och Irene Berglund
Tecknandet görs alltid av två i förening.
b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Anette
Gårlin, Annika Nilsson eller Margareta Larsson.
Tecknandet görs av en person.
c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande):
kommundirektören, HR-chefen och ekonomichefen.
Tecknandet görs av en person.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Anette Gårlin, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria
Jäderholm, Ingrid Schiller, Irene Berglund, Claes-Urban
Boström, Anne-Britt Hanson Åkerlund, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-02
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§ 124
Fullmakt att föra kommunens talan 2019
(KS 2019/273)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt
att föra kommunens talan. Det senaste beslutet behöver ändras då
nyrekrytering av ekonomichef skett. Detta beslut ersätter tidigare
fattat beslut 2016-12-19 § 271, inga förändringar har skett sedan
dess.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2019
-

vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen
Anette Gårlin samt tekniska chefen Stig Tördahl 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 2016-12-19 § 271

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-09-02
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§ 125
Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 Brottsofferjouren Västmanland (KS 2019/242)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag
för verksamhetsåret.
Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med såväl offentlig som
annan ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå.
Allt för att öka kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och
för att bidra till förbättrade förutsättningar för målgrupperna.
Idag ser bidragen olika ut från länets kommuner - några ger 2
kronor/capita medan andra ger 7 kr/capita. Oavsett vad respektive
kommun ger i bidrag får idag samtliga länsinvånare i Västmanland
samma slags hjälp från oss, vi upplever det oetiskt att göra annat.
Vi har - utifrån riktlinjer från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige
- enats om att för 6 kr/capita från respektive kommun kan vi erbjuda
samt ge god kvalitet till respektive kommuninnevånare i
Västmanland. Ett krav från Brottsofferjouren Sverige är att det finns
avlönad samordnande personal på varje jour- det för att kunna
garantera brottsutsatta, vittnen och anhöriga likvärdigt stöd av god
kvalitet oavsett var denne bor i länet eller i Sverige.
De kommunala bidragen är- förutom ett minimalt verksamhetsstöd
från Brottsoffermyndigheten - de enda medlen vi har för att bedriva
vår verksamhet.
Vi äskar 6 kr/capita (52 002 kr) för verksamhetsår 2020
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan med förtydligande
• Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 52 000
kronor för verksamhetsåret 2020.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-02

§ 126
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den
• 4 juni 2019, § 7, beslutat om fördelning av bidragen till
sommarlovsaktiviteter 2019. Dnr KS 2019/210
• 19 juni 2019, § 8 beslutat om bidrag till studieförbunden 2018.
Dnr KS 2019/92
Socialchefen har den 24 – 30 juni förordnat följande person att
utöver egen tjänst vara socialchef för socialförvaltningen under
socialchefens semester:
• Kommundirektören Claes-Urban Boström 24 – 30 juni 2019
Dnr KS 2019/239
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 127
Meddelanden
Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i
år 29 ansökningar om flagga lämnats in. Tre har fått varsin flagga i
samband med nationaldagsfirandet. Dnr KS 2019/226
Kommundirektör Claes-Urban Boström har skickat ett yttrande
gällande Arbetsförmedlingens Närvaro i Västmanlands kommuner.
Dnr KS 2019/231
Miljöstrategen Therés Andersson har den 30 april 2019 skickat in
slutrapporter till länsstyrelsen för LONA- projekten:
• Skogsstrategi för kommunägda skogar
• Friluftsliv för fler – tillgängliggörande av naturområden
• Groddjursinventering
Dnr KS 2016/418, 2014/394
SKL meddelar att den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om
medbestämmande i arbetslivet, MBL att gälla. Utökad fredsplikt
gäller på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid
rättstvister. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i
arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd.
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:

Justerandes sign

•

Kungsörs kommun – Allsång på Ekuddens camping den
15 juni 2019. Dnr KS 2019/228

•

Kungsörs kommun – Midsommarfirande med
midsommarstång, dans samt lek på Kungsudden.
Dnr KS 2019/225

•

Cirkus Rhodin – föreställning 2019-07-01 klockan 19- 20.45
vid gamla Folkets park. Dnr KS 2019/237

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-02
•

Offentlig tillställning i Pinnparken – familjedag med föreningar som visar upp sig, tipspromenad, barnteater, ankrace
m.m. under Kungsörsdagarna 2019-08-31. Dnr KS 2019/271

•

Samfundet Frälsningsarmén Ideell Förening – uppställning av
insamlingsbox för kläder och textilier på olika platser i
Kungsörs kommun under perioden 2019-08-24 – 2020-12-31.
Dnr KS 2019/279

•

Kungsörs Pub &Restaurang – serveringstält på Stortorget i
samband med Kungsörs dagarna 2019-08-30 – 2019-08-31.
Dnr KS 2019/133

Beviljade schakttillstånd till:
•

Skanska Industrial Solutions – justera beläggningar på
Kungsgatan mellan 27/5 – 28/7 2019. Dnr KS 2019/13

Västmanlands Kommuner och Landsting informerar om att
Kungsörs kommun ska betala 230 000 kronor i förbundsavgift
2020. Dnr KS 2019/244
Thomas Andersson har skickat in en namninsamling till
kommunen – Rädda Karlskolans gymnastiksal. Den har
överlämnats till kommunalrådet Mikael Peterson.
Dnr KS 2019/234
Protokollsutdrag från:
•

KF Arboga 2019-06-13 § 75 Revidering av reglemente för
revisionen i Västra Mälardalens kommunalförbund.
Dnr KS 2019/189

•

KF Arboga 2019-06-13 § 74 Revidering av förbundsordning
för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2019/189

•

KF Köping 2019-06-17§ 84 Reviderad förbundsordning samt
justerat revisionsreglemente för Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Dnr KS 2019/189

Protokoll/minnesanteckningar från:
•
Justerandes sign

Kungsörs Grus AB 2019-04-09 § 1–11. Dnr KS 2019/135
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

KFAB:s årsstämma 2019-06-03 § 1- 11

•

KFAB 2019-06-10 § 1917-1924

•

Arbogaåns vattenförbund 2019-05-29 § 1-19

•

Kommunrevisionen 2019-06-12 § 7-9

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Grönområdet vid Runna. Dnr KS 2019/233

•

Badet på Skillingeudd. Dnr KS 2019/247

•

Cykelled från Kungsör till Hjälmare kanal.
Dnr KS 2019/256

•

Vid avstängning av vatten i Valskog - dela ut lappar i
brevlådorna. Dnr KS 2019/257

•

Bättre information vid vattenavstängning i kommunen.
Dnr KS 2019/258

•

Parkeringskaos på Sågvägen. Dnr KS 2019/261

•

Skrotbil på parkeringen vid Karlavägen. Dnr KS 2019/262

•

Nedfallet träd. Dnr KS 2019/263

•

Angående brandstationen. Dnr KS 2019/265

•

Staket vid Bottens badplats. Dnr KS 2019/275

•

Brist på information gällande vatten/avlopp. Dnr KS
2019/274

•

Förslag på paddelled Örebro – Stockholm. Dnr KS
2019/277

•

Skräpigt vid järnvägsbron mot Köping. Dnr KS 2019/284

•

Ställplatser vid båtklubben? Dnr KS 2019/282

Undertecknade avtal:
Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med:
•

Justerandes sign

Diversey Sverige AB - Förlängning av avtal Maskindiskmedel.
Avtalstid: 2019-07-20 - 2020-07-19. Dnr KS 2019/260
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

Berendsen Textil Service AB - Förlängning av avtal avseende
cirkulationstvätt. Avtalstid: 2019-07-01 - 2020-03-31.
Dnr KS 2019/280

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

19:12 Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya
regler om producentansvar för förpackningar och returpapper

•

19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod

•

19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad
inkomst vid lön under lov

•

19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

•

19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

•

Överenskommelse om Krislägesavtal

•

19:31 Regelverk och ränta för RIPS

•

19:33 Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-06-17

§ 128
Övriga frågor
Följande frågor togs upp

Justerandes sign

•

Fråga ställs av Petter Westlund (C) hur kommunen arbetar med
anpassningar till FNs barnkonvention. Angelica Stigenberg (S)
och Linda Söder Jonsson (S) samt kommundirektör ClaesUrban Boström svarar. Madelene Fager (C) efterfrågar
utbildning till politiken i ämnet. Kommundirektör Claes-Urban
Boström tar med sig frågan om möjliget att arrangera detta.

•

Mikael Peterson (S) meddelar att avgående räddningschef Jens
Eriksson uppvaktats av Kungsörs kommun.

Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström
Utdragsbestyrkande

Blad
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