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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-10-22 
 

148 Rapport från regionens strategiska beredning 

149 Lägesrapport bredband 

150 Svar på motion – Förbud mot böneutrop på offentlig plats i  
Kungsörs kommun 

151 Upphandlings- och inköpspolicy 

152 Riktlinjer vid upphandling, miljökrav, sociala krav och direkt- 
upphandling 

153 Skattesats 2019 

154 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxor 2019 

155 Revidering av Avgifter inom socialtjänsten – Pensionärspriser på  
Mistelns restaurang 

156 Förändring av Regler för utbetalning av partistöd 

157 Revidering av Arvodesreglementet – Ändring av fasta arvoden  
till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ord- 
föranden samt kommunstyrelsens förste vice ordförande 

158 Tillsättande av parlamentarisk kommitté för frågor rörande  
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. 

159 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 – Kungsörs kommun 

160 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Västra Mälardalens  
Kommunalförbund 

161 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Västra Mälardalens  
Myndighetsförbund 

162 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Kungsörs Grus AB 

163 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 – Gemensamma  
överförmyndarnämnden 

164 Redovisning av obesvarade motioner per den 12 oktober 2018 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

165 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober  
2018 

166 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 

167 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse 

168 Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 31  
augusti 2018 

169 Nämndinitiativ - Tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion 

170 Svar på revisionsrapport - Kommunens rutiner avseende hante- 
ring av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar 

171 Gåva från Kungsörs tennisklubb i form av fastighet och  
utfästelse i samband med detta 

172 Länsgemensam nyföretagarrådgivning 

173 Överenskommelse omwebbportalen Kulturarv Västmanland 

174 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 - Brottsofferjouren  
Västmanland 

175 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 

176 Utvärdering – Temamöten kring miljö, folkhälsa och jämställdhet 

177 Meddelanden delegationsbeslut 

178 Meddelanden 

179 Revidering av beslutsattestanter och ersättare för kommunfullmäktige, revision, 
kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018 

180 Nämndinitiativ – Uppvaktning av Region Västmanland och kollektivtrafik-
nämnden kring flytt av busstationen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 148 
Rapport från regionens strategiska bered-
ning 
Ordföranden Per Strengbom (S) och oppositionsrådet Madelene 
Fager (C) lämnar en rapport från regionens strategiska beredning. 
Senaste mötet var den 31 augusti och bl.a. följande avhandlades: 
- Webb-portal Kulturarv Västmanland 
- Förslag till Trafikplan antagen, kommer att börja revideras 
- Regional kompetensförsörjningsportal 
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens sammanträ-
de. 
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Kommundirektören, näringslivsutvecklaren, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 149 
Lägesrapport bredband (KS 2015/87) 
Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg ger en lägesrapport för 
bredbandsutbyggnaden.  
 
- IP Only har gjort en paus för att syna underleverantörer. Arbe-

tet är återupptaget och alla som tecknat avtal kommer under 
nästa år att få fiber på plats. De har också en tanke kring 
kommunikation med kunderna. Företaget har vissa poblem 
med avtal med markägare. Några av ledamöterna framför att 
de inte håller med.  
 

- Regelbunden kontakt finns med alla företag som arbetar med 
bredbandutbyggnad i kommunen. Allt det näringslivskontoret 
får in i form av synpunkter kanaliseras till de aktuella före-
tagen 

 
Beslut   Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten och ger förvaltningen 

i uppdrag att återrapportera redan nästa månad. 
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§ 150 
Svar på motion – Förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Kungsörs kommun  
(KS 2018/154) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att berörd nämnd får i 
uppdrag att införa följande text i den lokala ordningsstadgan: 

”Inga religiösa utrop på offentlig plats som kan höras av andra 
troende eller icke troende ska vara tillåtet i Kungsörs kommun” 

  
 Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
  
 Kommunstyrelsens förvaltning redogör i en tjänsteskrivelse bl.a. 

för reglerna i allmänna lokala ordningsförskrifterna, 
regeringsformen och religionsfrihetslagen. Av analys och samlad 
bedömning framgår bl.a. att 

- det behövs nationella riktlinjer gällande religiösa utrop på 
offentlig plats 

- de lokala allmänna ordningsföreskrifterna kräver tillstånd från 
Polisen för information, reklam, propaganda eller andra 
budskap som riktar sig till personer på offentliga platser genom 
högtalare eller liknande 

- det i religionsfrihetslagen framgår det att ”envar äger rätt att 
fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhäl-
lets lugn eller åstadkommer allmän förargelse” 

- skillnaden mellan motionärens förslag och lagen är att inte 
höras och inte störas. 

  
 Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 45 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-09-25 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 151 
Upphandlings- och inköpspolicy  
(KS 2017/460) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  
 
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kom-
munkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars 
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för 
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphand-
lings- och inköpspolicy. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog 
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kom-
munalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som 
föranledde återremissen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17 
med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27, § 190 – Återremiss 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) 
och Petter Westlund (C) yrkar på följande tillägg: 

a) ett nytt tredje stycke i policyn under avsnittet Hållbar utveck-
ling enligt följande ”Alla inköp och upphandlingar ska genom-
föras i enighet med gällande miljöpolicys och mål. De lång-
siktiga miljövinsterna ska prioriteras framför kortsiktiga eko-
nomiska vinster. Vid inköp ska vi ställa krav på och prioritera 
miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader. Vid upp-
handling av livsmedel ska minst motsvarande krav ställas på 
livsmedel som ställs på svensk produktion." 

b) en extra beslutssats: ”Den föreslagna parlamentariska kom-
mittén för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
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m.m.tar får i uppdrag att ta fram förslag till lokala riktlinjer 
med direktiv till upphandlingsenheten.”  
 
I förslaget till uppdrag till den parlamentariska kommittén 
instämmer Pelle Strengbom (S) och Stellan Lund (M). 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Han avser ställa proposition 
enligt följande: 

1) Föreslagen policy mot densamma inklusive Madelene Fagers 
och Petter Westlunds tilläggsyrkande 

2) Ställningstagande till föreslagen extra beslutssats 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt före-

slagen policy eller denna inklusive Madelene och Petters tilläggs-
yrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget. 

 
Proposition 2 Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 

den föreslagna extra beslutssaten med uppdrag till den föreslagna 
parlamentariska kommittén och finner att så är fallet. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 

inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 december 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande 

kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram 
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten. 

 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-10-22   7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 152 
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala 
krav och direktupphandling (KS 2017/461) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  

Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det 
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:  

• Riktlinje för upphandling 

• Riktlinje för miljökrav vid upphandling 

• Riktlinje för sociala krav vid upphandling 

• Riktlinje för direktupphandling 
 

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan 
befintliga riktlinjerna. 
 
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutin-
beskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för 
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphand-
lings- och inköpspolicy. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog 
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kom-
munalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som 
föranledde återremissen. 
 
Sedan dess har lagstiftningen justerats vilket påverkar riktlinjen för 
sociala krav vid upphandling. Tidigare krav på jämställdhetsplan 
har tagits bort och ersatts med krav på aktiva åtgärder. En mening 
bör tas bort i riktlinjen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 

med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 195 - Återremiss 
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• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för upphandling, Rikt-

linje för miljökrav vid upphandling och Riktlinje för sociala krav 
vid upphandling (inkl. föreslagen justering) och Riktlinje vid 
direktupphandling. 

 
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande  
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och 
- Riktlinjer vid direktupphandling 

 
från den 1 december 2018. 

 
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handlingar x-x/2018 
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§ 153 
Skattesats 2019 (KS 2018/395) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till oföränd-
rat 22:03 per skattekrona. 
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§ 154 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2019 (KS 2018/394) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram ett förslag 
till taxor från och med den 1 januari 2019. Enligt förbundsord-
ningen ska förslag på taxa lämnas till medlemskommunerna senast 
30 september. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 2018 en gemensam 
taxa för alla verksamheter. I det nya förslaget har de separerats och 
blir nio separata taxor: 
 
Större förändringar i taxorna finns redogjort för i tjänsteskrivelsen 
till förbundsdirektionen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokoll 2018-09-20, § 98 med tjänsteskrivelse och taxeför-
slag 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2019: 

 
- Taxa för kopior, avskrifter och scanning av allmänna hand-

lingar 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- Taxa för verksamhet enligt alkohollagen 
- Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
- Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen. 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr x-x/2018. 
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§ 155 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten - 
Pensionärspriser på Mistelns restaurang  
(KS 2018/352) 
Socialnämnden föreslår att gemensam prissättning ska införas för 
alla pensionärer på Misteln restaurang oavsett de har bistånds-
beslut eller inte. Priset som föreslås för pensionärer är detsamma 
som idag gäller för personer med beviljad matservice, d.v.s.: 

• Frukost 25 kr/måltid 
• Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
• Lunch, exklusive smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
• Kvällsmat 40 kr/måltid 
• Kyld matlåda, inklusive utkörning 

(kräver biståndsbeslut) 50 kr/låda 
 

För andra än pensionärer föreslås möjligheten kvarstå att äta på 
Misteln till de priser som idag gäller för måltidsavgift i Mistelns 
restaurang, ej beviljad måltidsservice, d.v.s.: 

• Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 80 kr/måltid 
• Kvällsmat, inklusive smör, bröd och dryck 70 kr/måltid 
• Varm lunchlåda 70 kr/måltid 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2018-08-28, § 83 samt socialchefens 

tjänsteskrivelse 2018-08-06 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i enlig-

het med socialnämndens förslag så att  
- gemensam prissättning införs för måltider för alla pensionärer 

i enlighet med socialförvaltningens förslag 
- även fortsättningsvis serveras till övriga enligt socialförvalt-

ningens förslag till prissättning. 
 
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 156 
Förändring av Regler för utbetalning av 
partistöd (KS 2018/398) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska 
organisationen m.m. föreslår att partistödets grund- och 
mandatstöd ska höjas från och med den nya mandatperioden enligt 
följande: 
- Grundstödet från 17 000 till 30 000 kronor per parti och år 
- Mandatstödet från 7 000 till 8 000 kronor per mandat och år 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Regler för utbetalning av partistöd i 

enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag. 
 
 Ökade kostnader ska inarbetas i 2018 års budgetram. 

 
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 157 
Revidering av Arvodesreglementet – Ändring 
av fasta arvoden till socialnämndens och 
barn- och utbildningsnämndens ordföranden 
samt kommunstyrelsens förste vice ordfö-
rande (KS 2018/399) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska 
organisationen m.m. har enats om att föreslå följande: 

- Uppdraget som barn- och utbildningsnämndens ordförande 
ska vara ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 40 procent av 
riksdagsmannaarvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut 
förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara 
kommunalråd. 

- Uppdraget som socialnämndens ordförande ska vara ett halv-
tidsuppdrag med fast arvode om 50 procent av riksdagsmanna-
arvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut förlorad arbets-
förtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara kommunalråd. 

- Uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande ska 
vara minst ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 50 procent 
av riksdagsmannaarvodet. Titeln ska vara kommunalråd. 

 
Detta är ett första steg i revidering av arvodesreglementet. Fler 
förändringar behöver göras.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige reviderar § 2 i Arvodesreglemente för 
Kungsörs kommun i enlighet med den parlamentariska kommitténs 
förslag. 

 
 Eventuellt ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budget. 
 
 

Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§ 158 
Tillsättande av parlamentarisk kommitté för 
frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställd-
het m.m. (KS 2018/400) 
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politisk 
organisation m.m. önskar tillsätta en ny parlamentarisk kommitté. 
Uppdraget för kommittén ska vara frågor om kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m.  
 
Kommittén föreslår att  

- alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 
erbjudas en ledamot och en ersättare i kommittén, största parti 
dock två. Den ska ledas av kommunstyrelsens ordförande och 
sammanträda fyra gånger per år 

- vid kommitténs sammanträden ska berörda tjänstemän delta 

- mandatperioden för kommittén ska vara fyra år med börjar den 
1 januari året efter det att det varit val till riksdag, kommun och 
landsting 

- ledamöter i kommittén utses av kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning noteras att ersättare har 

närvarorätt endast när ledamot inte är närvarande. Tjänsteman i 
gruppen är kanslichefen i övrigt deltar tjänstemän utifrån de frågor 
som hanteras. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige inrättar en parlamentarisk kommitté för frå-

gor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. från och med 
den 1 januari 2019. 

 
 Ledamöter och ersättare till kommittén utses av kommunfullmäk-

tige. 
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 Kostnader för parlamentariska kommittén ska inarbetas i 2019 års 
budget. 
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§ 159 
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 
31 augusti 2018 (KS 2018/373) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2018 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett negativt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 0,2 miljoner kronor (7,1 miljoner kronor sämre 
än budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor 
per den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 
- Barn- och utbildningsnämnden -0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen +0,3 
- Finans -6,5 
 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer inte att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,1 
- Kungsörs Fastighets AB  +4,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,8 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 0,8 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-10-08, § 9 Delårsbokslut  

• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2018 

• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Kommunföretag AB 
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• Delårsrapport augusti 2018 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Vatten AB 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning önskar Madelene Fager 

(C) lämna följande synpunkter, dock utan något yrkande:  

- Kommunen klarar inte balanskravet och målet om god 
ekonomisk hushållning.  

- Måluppfyllelsen är undermålig. Inte heller arbetslöshetsmålet, 
arbetsgivarmålet, kunskapsmålet för skolan, balanskravet m.m. 
nås. 

- Redovisningen av andel fordon som körs med förnyelsebar 
energi är missvisande då det enbart är en uppföljning av 
kommunstyrelsens fem poolbilar. Uppföljning behöver göras 
av kommunkoncernens samtliga fordon, vilka är drygt 50 
stycken. 

- Mycket återstår i arbete med ombyggnation av Drottninggatan 
innan det är klar och då inte minst tillgänglighetsanpassning. 
Gångöverfarter saknas på Hornsgatan, Skolgatan och 
Tessingatan. Rejäla cykelställ/parkering saknas på torget och 
längs med gatan. 

- I redovisningen står det att stomlinjen ska sluta trafikera 
centrum. Vi förutsätter att arbete för att få en ändring av detta 
fortsätter. 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2018 med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2018. 
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§ 160 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2018/386) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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§ 161 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2018/387) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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§ 162 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
– Kungsörs Grus AB (KS 2018/404) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2018  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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§ 163 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2018/405) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på ett underskott runt 900 000 kronor jämfört med 
budget.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den 

31 augusti 2018 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 
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§ 164 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 12 oktober 2018 (KS 2018/406) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 12 oktober 2018. Av den framgår att 
sex motioner är obesvarade; 

- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 
februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras 

- utöver den beräknas fler passera kommunens lokala regel om 
att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex 
månader  

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-12 

med bilaga 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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§ 165 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 12 oktober 2018 (KS 2018/407) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober 2018. Av den 
framgår det i nuläget finns sex obesvarade medborgarförslag 
Samtliga beräknas kunna besvaras i december 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-10-12 

med bilaga 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 166 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2019 (KS 2018/390) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunfullmäktige 2019. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den 
fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-09 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2019 till: 
 14 januari,  
 11 februari,  
 11 mars,  
 8 april,  
 13 maj,  
 10 juni,  
 16 september,  
 7 oktober, 
 11 november, 
 25 november (budgetsammanträde) och  
 9 december 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om 
inget annat beslutas. 
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§ 167 
Annonsering av kommunfullmäktiges kungö-
relse (KS 2018/408) 
I och med den nya kommunallagen har kravet på annonsering av 
kommunfullmäktiges kungörelser i tidning tagits bort.  
 
Under mandatperioden 2015-2018 har annonsering skett i Magazin 
24 och på kommunens webbplats. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att  
- den separata annonsen i Magazin 24 tas bort och att en notis 

om att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
förs in i den större annons kommunen har i tidningen 

- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webb-
plats 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-13 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att  

- inte annonsera kommunfullmäktiges kungörelse separat i 
tidning  

- notis om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
förs in i kommunens större annons i tidning  

- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webb-
plats. 
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§ 168 
Delårsbokslut för kommunstyrelsens för-
valtning per den 31 augusti 2018  
(KS 2018/409) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till del-
årsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sam-
manfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet. 
 
Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, perso-
nal, 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: 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-13 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner Delårsbokslut för kommunstyrelsens 

förvaltning per den 31 augusti 2018 och lägger det till handlingar-
na. 

 
 
 Godkänt bokslut redovisas som KS-handling nr 30/2018. 
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§ 169 
Nämndinitiativ – Tidsbegränsat stöd för 
svensk köttproduktion (KS 2018/361) 
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lämnade Madelene 
Fager och Petter Westlund, båda (C) in ett nämndinitiativ med 
önskemål om tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion. 
Initiativet kom till mot bakgrund av sommarens extrema torka och 
de konsekvenser det får för det svenska lantbruket. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att initiativet ska ses som 
en viljeinriktning och att kommunen ska öka inköpen av svenskt 
kött i den mån det är möjligt under en period om åtta månader. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Nämndinitiativ 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 147 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-11 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar om viljeinriktningen att öka inköpen av 

svenskt kött, i den mån det är möjligt, under en period om åtta 
månader. 
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§ 170 
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
kommunens rutiner för hantering av anlägg-
ningsregister för materiella anläggningstill-
gångar (KS 2018/344) 
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur 
kommunen arbetar för att sköta den interna kontrollen när det 
gäller anläggningstillgångar.  
 
KPMG konstaterar i en sammanfattande bedömning att kommunen 
i allt väsentligt har tillfredsställande rutiner när det gäller hante-
ringen av materiella anläggningstillgångar. För att stärka den inter-
na kontrollen rekommenderas åtgärder på fem områden: 

- Ta fram rutinbeskrivning för inventering av kommunens till-
gångar med tydlig spårbarhet i anläggningsregistret var den 
fysiska tillgången finns placerad 

- Tydligare intern kontroll för att säkerställa att riktlinjerna för 
hanteringen av anläggningsregistret följs ute i verksamheten  

- Ta fram en rutin för att säkerställa att anläggningsregistret blir 
uppdaterat löpande för att undvika att det blir ett antal gamla 
poster i anläggningsregistret  

- Se över behovet för att upprätta riktlinjer för inventarier som 
inte uppgår till ett sådant värde att de ska finnas i anläggnings-
registret  

- Ta fram en inventeringsrutin för kommunens konst och säker-
ställ att samtliga konstinköp finns upptagna i anläggningsre-
gistret  

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
rapporten med kommentarer till vart och ett av områdena. 
Sammanfattat så  
- delar förvaltningen bedömningen, att rutinerna väsentligen 

fungerar bra 
- håller med om att den interna kontrollen skulle kunna bli ännu 

bättre, framförallt när det gäller att hålla koll på vart saker och 
ting är placerade när det gäller tillgångar till ett lite lägre värde, 
och att nya rutiner skulle kunna införas för att förbättra den 
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interna kontrollen. Detta gäller inte minst stöldbegärlig 
egendom. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisionsrapporten Granskning av kommunens rutiner för 
anläggningsregister 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-29 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings tjänste-

skrivelse som svar på revisionsrapporten. 
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§ 171 
Gåva från Kungsörs tennisklubb i form av 
fastighet och utfästelse i samband med detta 
(KS 2017/346) 
I samband med uppdraget att göra en ny detaljplan för Borgvik 
önskar kommunen sammanföra tre fastigheter till en genom en 
fastighetsbildning. Två av fastigheterna ägs av Kungsörs kommun 
medan den tredje ägdes av Kungsörs tennisklubb och består av 
tennisbana och en mindre byggnad för bl.a. omklädning och dusch. 
 
Tennisklubben har inte längre någon verksamhet och när den 
upphörde att bedriva verksamhet fattades inte nödvändiga beslut 
för att kommunen skulle kunna förvärva fastigheten. 
 
Föreningen startades upp på nytt för att kunna lägga ner den kor-
rekt. Vid årsmötet som hölls lades föreningen ned och föreningen 
lämnade ett gåvobrev till kommunen som innebär att föreningen 
överlåter fastigheten till Kungsörs kommun. 
 
Kommunen gjorde då en utfästelse som motprestation där man 
lovade att 
- ställa i ordning en möjlighet att spela tennis på skolgården till 

den nybyggda skolan och 
- Kungsörs kommun vara behjälplig med att se över förutsätt-

ningarna före ny anläggning för tennisspel om en ny tennis-
klubb bildas så ska 

 
Efter detta har kommunen ansökt hos fastighetshetsinskrivningen, 
Lantmäteriet om lagfart. De har godkänt förfarandet och beslutat 
att fastigheten nu tillhör Kungsörs kommun. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-11 
med bilagor 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar ta emot gåvan från Kungsörs tennis-

klubb och godkänner den utfästelse som ställts i samband med att 
gåvan överlämnades. 
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§ 172 
Länsgemensam nyföretagarrådgivning  
(KS 2018/300) 
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar regionsty-
relse och respektive kommun att godkänna ett förslag till länsge-
mensam nyföretagarrådgivning. Syftet är att få fler startade lön-
samma företag med lång levnadsfrekvens. Förslaget är att Nyföre-
tagarcentrum ska bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga 
kommuner.  
 
Beräknad kostnad för Kungsörs kommun per år är 17 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen: 

- tillhandahåller lokal/kontor för rådgivningstillfällena 

- ger ett ekonomiskt bidrag om 17 206 kronor per år 

- inledande samtal med det lokala näringslivet tas av näringslivs-
enheten som förmedlar kontakter till Nyföretagarcentrum 

- medverkar från näringslivsenheten när Nyföretagarcentrum 
besöker det lokala näringslivet 

- stödjer aktiviteter enligt överenskommelse 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokoll från Strategiska regionala beredningen 2018-06-08, § 

38 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-10 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till länsgemensam nyföreta-

garrådgivning. 
 
 Kommunens kostnader – 17 206 kronor per år – finansieras ur ID 

Kommunledning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-10-22   32 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Region Västmanland, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 173 
Överenskommelse om webbportalen Kultur-
arv Västmanland (KS 2018/409) 
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar region och 
respektive kommun att godkänna en förlängning av överens-
kommelsen om webbportalen Kulturarv Västmanland. 
 
Nuvarande överenskommelse löper ut den 31 december 2018.  
 
Samverkansgruppen Kultur och idrott har ställt sig positiv till en 
fortsättning. Nuvarande finansieringsnyckel föreslås fortsätta gälla, 
vilket för kommunerna innebär en krona per kommuninnevånare 
och år och för regionen en krona per länsinvånare och år. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Strategiska regionala beredningens protokoll 2018-08-31 med 

bilagor 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner en förlängning av  

- Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland 
(www.kulturarvvastmanland.se) under perioden 1 januari 2019 
– 31 december 2022 

- den fördelningsnyckel som innebär att länets kommuner finan-
sierar med en krona per kommuninvånare och år och Region 
Västmanland med en krona per länsinvånare och år  

 
 Beslutet förutsätter att övriga kommuner och Region Västmanland 

fattar motsvarande beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 174 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 - 
Brottsofferjouren Västmanland (KS 2018/36) 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, 
bidrag för verksamhetsåret.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Brottsofferjourens ansökan och verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för 2018. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 8 200 

kronor för verksamhetsåret 2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 175 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och budget- och bokslutsberedningen 2019 
(KS 2018/390) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sam-
manträdestider för kommunstyrelsen och budget- och 
bokslutsberedningen 2019. Förslaget innebär att styrelsen som 
grund sammanträder fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-09 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdes-

dagar 2019 till: 
 
28 januari,  
25 februari,  
25 mars,  
23 april (tisdag),  
27 maj,  
17 juni,  
2 september,  
23 september,  
21 oktober, 
11 november (budgetsammanträde)  
25 november och  
16 december 
 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget 
annat beslutas. 
 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings sammanträden 
2019 fastställs till: 
- Bokslutsberedning – 11 mars (kl. 13.00-16.30), 27 maj (kl. 

13.00-16.30) och 7 oktober (kl. 08.30-12.00) 
- Budgetberedning – 13 maj (kl 8.30-15.00) och 11 november 

(kl. 13.00-16.00) 
Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdes-
tider efter kommunstyrelsens tider. 
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Akten 
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§ 176 
Utvärdering – Temamöten kring miljö, 
folkhälsa och jämställdhet (KS 2018/410) 
Kommunstyrelsens förvaltning har, i enlighet med uppdrag från 
kommunfullmäktige, gjort en utvärdering av temamöten kring 
miljö, folkhälsa och jämställdhet. 
 
Styrelser och nämnder uppmanandes av kommunfullmäktige i 
september 2016 att anordna minst två temamöten per år kring 
miljö, folkhälsa och jämställdhet. Detta som ett alternativ till att 
tillsätta en parlamentarisk kommitté. 
 
Förvaltningen redogör för vilka temamöten som genomförts och 
skriver: ”Modellen med temamöten har visat sig vara värdefull ur 
ett bredare perspektiv än det som ursprungligen var syftet. Arbets-
sättet att använda befintliga forum för att sprida information, ge 
fördjupad kunskap och möjlighet till aktiv dialog är värdefullt. 
Särskilt för att bredda delaktigheten kring kommunövergripande 
utvecklingsområden.  Modellen har under åren 2016-2018 bidra-
git till att fler områden lyfts upp än vad som ursprungligen var 
beslutat.” 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 123 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-05 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av ”Modell tema-

möten” och beslutar att arbetet med temamöten kring aktuella 
utvecklingsområden ska fortsätta. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 177 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 9 oktober 2018, § 
18 bevilja aktivitetsbidrag för första halvåret 2018. Sammantaget 
utbetalas 56 340 kronor till elva föreningar. Dnr KS 2018/383 

 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 10 oktober 
2018, § 19 avslag en på begäran om utlämnande av allmän 
handling. Dnr KS 2018/391 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 178 
Meddelanden 
Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030.  
Dnr KS 2018/375 
 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2019 – SCB. 
Dnr KS 2018/377. 
 
Partiet Medborgerlig samling Kungsör (MED) har ansökt om 
registrering i kommunens föreningsregister. Dnr KS 2018/355 
 
Underrättelse från Lantmäteriet om överlåtelse av fastigheterna: 

• Kungsör Skillinge 2:253. Dnr KS 2018/219 

• Kungsör Valve 2:17. Dnr KS 2018/250 

• Kungsör Valve 2:18. Dnr KS 2018/251 
 
Tillståndsbeslut från Länsstyrelsen i Västmanlands län till: 

• IP-Only Networks AB avseende fiberdragning i anslutning till 
gravfältet Kung Karl 125:1. Dnr KS 2018/356 

• IP-Only Networks AB avseende fiberdragning i anslutning till 
gravfältet Torpa 196:1. Dnr KS 2018/357 

• Netel AB avseende markingrepp inom bro Kung Karl 39:1 på 
fastigheten 1:32. Dnr KS 2018/376 
 

Beviljade schakttillstånd till: 

• AG Consulting - göra små gropar på Trappgatan och Skolgatan 
för att komma åt befintliga rör, mellan 29/8 – 20/9 2018.  
Dnr KS 2018/360 

• Köpings KabelTV – gräva alt. borra för fiber från Västerskolan 
till Fågelvägen, mellan 10/9 – 30/9 2018. Dnr KS 2018/364:1 

• Netel AB – förläggning av fiberkanalisation på Ängsvägen, 
mellan 10/9 – 30/9 2018. Dnr KS 2018/364:3 och 2018/364:5 
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Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Offentlig tillställning i Pinnparken – familjedag med före-
ningar som visar upp sig, tipspromenad, barnteater, ankrace 
m.m. under Kungsörsdagarna 2018-09-01. Dnr KS 2018/329 

• Välgörenhetsutställning av hobbyfordon samt försäljning av 
bil- och mc-delar i Gamla parken 2018-09-22.  
Dnr KS 2018/353 

• Penninginsamling med insamlingsbössa i Kungsör perioden 
2018-10-05 – 2019-10-05. Dnr KS 2018/359 

 
Kännedomskopia avseende Västra Mälardalens myndighetsför-
bunds beslut om föreläggande för FTI AB att flytta återvinnings-
station från fastigheten Lådberga 1:50 i avvaktan på att bygglovet 
får verkställas, tidigast den 17 september 2018. 

 

Protokollsutdrag från: 

• Socialnämnden 2018-09-25, § 96 – Delårsbokslut per den 31 
augusti 2018. Dnr KS 2018/373.  

• Kommunfullmäktige i Arboga 2018-09-13, § 94 Reglemente 
för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.   
Dnr KS 2018/283 

• Kommunfullmäktige i Arboga 2018-09-13, § 93 Avtal om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommu-
nerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Sura-
hammar – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. 
Dnr KS 2018/283 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
2018-08-23, §§ 79-92 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Busstrafik/resecentrum. Synpunkten besvarad av Stefan 
Leijerdahl 2018-09-10. Dnr KS 2018/365 
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Skrifter: 

• Energimyndighetens skrift ”Styrel – handbok för styrels 
planeringsomgång 2019-2021” som är en planeringsmetod för 
prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:16 – Åläggande om gångbanerenhållning m.m. 
• 18:28 – Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete 
• 18:29 – Inför löneöversyn 2019 med Kommunal 
• 18:30 – Domar från Högsta förvaltingsdomstolen om normalt 

förekommande arbete 
• 18:31 – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 

pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) 
• 18:32 – Information om överenskommelse avseende vissa 

frågor om sommartid/vintertid 
• 18:34 – Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola 
• 18:35 – Preliminär utjämning för år 2019 
• 18:36 – Sänkt premie för TGL-KL år 2019 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 179 
Revidering av beslutsattestanter och ersät-
tare för kommunfullmäktige, revision, kom-
munstyrelse, valnämnden och kommun-
styrelsens förvaltning 2018 (KS 2018/4) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om beslutsattestanter 
och ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018. 
 
En ny kanslichef har anställts och attestlistan bör revideras. För-
valtningen föreslår att listan ändras så att det på samtliga platser 
där Eva Kristina Andersson finns angiven som endera attestant 
eller ersättare ändras till Josephine Härdin. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29, § 29 

 
Beslut Kommunstyrelsen ändrar beslutsattestanterna och ersättare för 

dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018 i enlighet 
med förslaget. 

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov. 
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Kommundirektören, akten 
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§ 180 
Nämndinitiativ – uppvaktning av Region 
Västmanland och kollektivtrafiknämnden 
kring flytt av busstationen (KS 2018/460) 
Madelene Fager och Petter Westlund båda (C) föreslår att kom-
munstyrelsen ska uppvakta Region Västmanland och Kollektiv-
trafiknämnden och kräva ett nytt beslut i frågan om flytt av 
busstationen.  
 
Beslut finns om att busstationen ska flyttas till resecentrum vid 
tågstationen och inte längre trafikera centrum. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Nämndinitiativ från Madelene Fager och Petter Westlund 

(inklusive namninsamling) 
 

Beslut Kommunstyrelsen noterar nämndinitiativet och beslutar tillskriva 
Kollektivtrafikmyndigheten med begäran om att beslutet om flytt 
av busstationen ska omprövas. 
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