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§ 192
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:
a) 16.00-16.15 Presentation av kommunikationsenheten,
kommunikatörerna Jennie Carsten och Christina Emilsson
Som ett led i politikerutbildningen efter valet presenterar
kommunikationsenheten, en del i kommunstyrelseförvaltningens verksamhet, sitt arbete.
b) 16.15-17.00 Aktuellt läge på Kung Karls skola, barn- och
utbildningschef Fredrik Bergh och rektor Camilla Eriksson
Genomgång av långsiktigt strategiskt arbete på Kung Karls
skola, identifierade utvecklingsområden och åtgärder.
c) Fördjupad samverkan
Mikael Peterson redogör för det senaste mötet och det
utskick av aktuella aktiviteter som kommunstyrelsens
ledamöter fått del av. Kommundirektör Claes-Urban
Boström leder samverkan kring näringsliv och redogör för
aktuellt arbete där, bland annat arbetet med Sveriges
Kommuner och Regioners koncept förenkla helt enkelt.
d) Integrationsrådet
Mikael Peterson redogör för senaste mötet i Västerås och att
det finns många arbetsgrupper som ska bemannas vilket vi i
en mindre kommun uttryckt svårigheter med att klara.
e) Kultur- och idrottsråd
Linda Söder-Jonsson deltog inte på senaste mötet då hon var
inkallat på annat möte - och hade således inget att rapportera

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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f) Miljö- och klimatråd
Stellan Lund rapporterar bland annat om att det finns 16
identifierade fokusområden under 202. Ett pris har delats ut
till företaget Flexclean utifrån ett filter som utvecklats.
g) Jämställdhetsrådet
Stellan Lund kunde inte närvara på senaste mötet och har
således inget att rapportera.
h) Aktuellt ekonomiskt läge
Ekonomichef Anette Gårlin rapporterar om prognos på + 5,1
på helår. Alla tre förvaltningarna ser ut att hålla sina
budgetar och finansen går med överskott. Finns dock en liten
risk på ca 0,5 mkr sämre resultat då pensions- och
semesterskulder stäms av denna vecka. Ny skatteprognos
kommer också på torsdag.
i) Strategisk regional beredning
Mikael Peterson redogör för senaste mötet om bland annat
bredbandsutbyggnad och att det kan finnas medel kvar att
söka. Andra frågor som behandlades var Mälartåget som
startade idag 16/12 och arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Mikael Peterson redogör för workshop
i Västmanlands kommuner där gemensamma prioriteringar
tagits fram.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§ 193
Svar på motion – Utmärkning av ändplatser
och gränser (KS 2019/202)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att
•

Kungsörs kommun märker ut sin nordligaste, sydligaste,
västligaste och ostligaste plats med ett trevligt märke som lätt
kan uppmärksammas. Även att ett märke på Drottningtorget
anläggs som pekar ut platserna samt grannkommuner med
avståndsmarkering. Vi begränsar oss till platser på land.

•

Kungsörs kommun ser över och förbättrar kommunens
markeringar längs vägar vid gränserna till andra kommuner.

Ärendet har varit på remiss hos Kungsörs Kommunteknik AB
(KKTAB) för yttrande. KKTAB har kontrollerat möjligheten att
genomföra förslaget men anser inte att det är ekonomiskt
försvarbart gällande gränsmarkeringar då det skulle innebära
lantmäteriförrättningar, intrångsersättningar och behov av avtal då
punkterna ligger på privat åker-/skogsmark.
Distansmärkning på Drottningtorget föreslås genomföras till en
kostnad av 70 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 110
• Yttrande Kungsörs Kommunteknik AB 2019-11-05

KS överläggning

Motionären Niklas Magnusson yrkar tillägg på förslaget till beslut
att fyra skyltar som anger avstånd till kommunens yttersta gränser
i nord, sydlig, västlig respektive östlig riktning läggs till
beställningen av skyltning på Drottningtorget.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Niklas
Magnussons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Niklas Magnussons tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB
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Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen i den delen som handlar om
utmärkning av kommunens yttersta platser och gränspassager och
tillstyrker motionen i den delen som avser skylt på torget till orter
och besöksmål. Kungsör Kommunteknik AB erhåller 70 000
kronor för detta.
Fyra skyltar som anger avstånd till kommunens yttersta gränser i
nord, sydlig, västlig respektive östlig riktning läggs till
beställningen av skyltning på Drottningtorget. Eventuell
merkostnad för detta utöver de 70 000 kronorna bekostas av
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB
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§ 194
Svar på medborgarförslag – Gör skatepark
av betong på centrumvallen (KS 2019/104)
Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en
riktig skatepark i betong där det är öppet för skateboard, kickbike,
inlines vid Centrumvallen där det finns idag ramper i trä. Det ska
även vara belysning över parken då många är där kvällstid.
Robert Andersson menar att skatepark inte finns i KAK-regionen
och intresset är stort bland ungdomar och barn.
Ärendet har varit på Kultur- och fritidsavdelningen för yttrande.
En fråga som utreds vidare är om något lokalt företag kan tänka
sig att bygga en ramp. Dock föreslår avslag på att kommunen
själva skulle ansvara för att finansiera och sköta en ramp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Robert Andersson
• KF protokoll 2019-04-08 § 35

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson, Ida-Maria
Rydberg.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 195
Svar på medborgarförslag – Gör utegym vid
centrumvallen (KS 2019/105)
Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett
utegym nere vid centrumvallen. Många gillar idrott och gym men
inte alla har möjlighet att ta sig till elljusspåret och bor på fel sida
om stan.
Ärenden har varit hos kultur- och fritidsavdelningen för yttrande.
Då det befintliga utegymmet på Åsen finns i närheten föreslås
avslag på medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Robert Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2109-04-08 § 36

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson
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§ 196
Revidering av taxa för uthyrning av
samlingslokaler (KS 2019/384)
Kultur- och fritid har sedan år 2018 i uppdrag att hyra ut Ulvesunds
aula kvällstid och helger och sedan maj i år även Stenladan i
Lockmora.
På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn efter varje uthyrning
och förbrukningsartiklar, ses ett behov att höja taxan för
samlingslokaler som ligger under Kultur- och fritid.
Intäkterna går till att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis
och reparationer. Kommun vill heller inte konkurrera med privata
aktörer gällande hyresnivån som för kommunens del i dagsläget är
lägre.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson

KS överläggning

Madelene Fager (C) önskar att samtliga taxor tas upp som ett samlat
beslut i juni och att det bör finnas en förteckning med alla lokaler som
hyrs ut i ett och samma dokument. Eva Granudd (M) lyfter att
incitamentet att hyra lokalerna kan försvinna om inte kostnaden hålls
på en låg nivå. Mikael Peterson (S) lyfter att taxorna upplevs höga och
att ett förtydligande önskas vad som ingår i hyror för de
föreningsdrivna anläggningarna jämfört med kommunens.
Ordförande Mikael Peterson föreslår därefter kommunstyrelsen att
besluta om återremiss av ärendet med uppdraget att återkomma med ett
nytt förslag där taxorna sänks och underlaget utökats med
förtydliganden om vad som ingår i kommunens lokaler vid uthyrning
jämfört med föreningarnas.
Ordförande Mikael Peterson finner att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet enligt uppläst förslag.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet med uppdraget att
återkomma med ett nytt förslag där taxorna sänks och underlaget
utökats med förtydliganden om vad som ingår i kommunens lokaler vid
uthyrning jämfört med föreningarnas.
Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström, Mikael Nilsson

Kungsörs kommun
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§ 197
Revidering av reglemente för gemensamma
hjälpmedelsnämnden (KS 2019/62)
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01 och ingår
därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i reglemente och
samverkansavtal är därmed i huvudsak redaktionella. Förslagen
fastställs av respektive huvudmans fullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Protokollsutdrag från styrelsen i Västmanlands region 2019-10-29
Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den
gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns för Region
Västmanlands del, att gälla från och med 2020-01-01 –
2022-12-31.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar
likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Region Västmanland
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§ 198
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedel- och foderlagstiftningen (KS
2019/349)
Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. För att säkerställa att
förbundet har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter
årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först
under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under
hösten 2019.
SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll
anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för avsikt
att använda SKL:s förslag med undantag för den del som handlar om
avgift för export- och importkontroll eftersom det inte tillhör
förbundets tillsynsområde.
Taxan är helt omarbetad och förslaget innehåller således inga
hänvisningar till tidigare dokument.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Protokollsutdrag från Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-11-21
Förslag till taxa daterad 2019-11-12

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa för offentlig kontroll
inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från den 1 mars
2020.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar
likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, VMMF, Arboga kommun
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§ 199
Avfallstaxa 2020 (KS 2018/514)
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till
Avfallstaxa 2020.
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har
presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari
2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under
mars 2019.
Frågan bordlades av kommunstyrelsen i maj 2019 i avvaktan på nytt
förslag från Vafab, i enlighet med beslut i övriga medlemskommuner.
Medlemskommunerna har nu diskuterat frågan, ett stegvis införande
har arbetats fram och ett eget beslutsunderlag för kommunerna i
Kungsör, Arboga och Köping finns. Taxan går nu upp för beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

KS överläggning

Missiv från kommunalförbundet VafabMiljö 2019-11-04
inklusive avfallstaxa
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 72

Madelene Fager (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag till
beslut med att VafabMiljö årligen bjuds in till kommunstyrelsen för
samråd.
Ordförande Mikael Peterson frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt Madelene Fagers tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar VafabMiljö kommunalförbunds förslag till
ny avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften år 2021
och år 2022 och att den börjar gälla från 1 april 2020.
Vafab bjuds årligen in till kommunstyrelsen för samråd.
Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 17/2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Vafab Miljö

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsen
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§ 200
Renhållningsföreskrifter (KS 2018/505)
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till
renhållningsföreskrifter.
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska
VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska
planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den
myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken.
Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till nya
renhållningsföreskrifter. Förbundet kan dock inte besluta om
renhållningsföreskrifter. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41 § ska
beslutet fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige.
Renhållningsföreskrifterna reglerar de lokala/regionala bestämmelserna
för avfallshanteringen medan taxan beskriver de avfallstjänster som
erbjuds. Avfallstaxan och renhållningsföreskrifterna är därmed
beroende av varandra och båda dokumenten måste vara uppdaterade
och aktuella för att undvika rättsosäkerhet, missförstånd och
otydligheter. De reviderade föreskrifterna föreslås därför gälla från och
med samma datum som taxa för 2020 börjar gälla.
Förslag till renhållningsföreskrifter har under våren 2019 remitterats
till medlemskommunerna och ställts ut för allmänhetens granskning.
Vid sitt möte den 26 september 2019 fattade direktionen beslut om att
skicka reviderat förslag till renhållningsföreskrifter vidare till
respektive kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Kommunalförbundet VafabMiljös missiv gällande
renhållningsföreskrifter samt förslag till föreskrift

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar VafabMiljö kommunalförbunds förslag till
renhållningsföreskrifter att gälla från 1 april 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Vafab Miljö
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§ 201
Delårsrapport per den 31 augusti 2019
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden
(KS 2019/371)
Delårsrapport till och med augusti för hjälpmedelsnämnden
redovisas utifrån perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process,
miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. Förvaltningens
ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,4 miljoner
kronor. Prognostiserat helårsresultat är 6,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden 2019-09-27 § 7
• Delårsrapport 2 år 2019 för Hjälpmedelsnämnden med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti
2019 till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, hjälpmedelsnämnden

Blad
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§ 202
Äldreomsorgsplan 2019 - 2035 (KS 2019/430)
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till Äldreomsorgsplan för
perioden 2019 – 2035 med viljeinriktning välfärdsteknik. Planer
ska beslutas i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till Äldreomsorgsplan 2019 - 2035 (remissutseendet)
• Socialnämndens protokoll 2019-09-24, § 91
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 med bilaga
• Socialnämndens protokoll 2019-11-26 § 114

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till Äldreomsorgsplan 2019-2035.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SN, akten
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§ 203
Ansökan om stöd till grannsamverkan från
Stöldskyddsföreningen (KS 2019/386)
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam,
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina
försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående
intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för
verksamheten. Föreningen har inkommit med en önskan om stöd till
sin verksamhet för 2019 och 2020.
Arboga kommuns kommunstyrelse har avslagit ansökan under 2019
och Köpings kommun avslog förfrågan för 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Stöldskyddsföreningen 2019-11-07 med bilagd
sammanfattning av effekter

Beslut

Kommunstyrelsen avslår stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, stöldskyddsföreningen

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

Blad
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§ 204
Inkommen revisionsrapport – Uppföljning av
samverkan mellan skola och individ- och
familjeomsorg avseende barn och unga (KS
2019/396)
Kungsör kommuns revisorer har tidigare genomfört en granskning som
syftade till att bedöma om socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen hade skapat förutsättningar för en
ändamålsenlig samverkan i arbetet med barn och ungdomar som far illa,
riskerar att fara illa eller är behov av extra stöd. En uppföljande
granskning gjordes 2016 som visade att det hade tagits steg mot att
utveckla en mer ändamålsenlig styrning men att det fortfarande fanns
brister. Revisorerna har återigen följt upp om de brister som
konstaterades. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens
syfte är att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har agerat
för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen
och granskade nämnder att:
- Fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas mellan
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
- Säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna
kontrollmoment i sin internkontroll
Kommunrevisionen emotser svar senast 2020-01-31 på vilka konkreta
åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt att vidta med
anledning av ovanstående.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisionens skrivelse 2019-11-20

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att svara på
revisionens frågor till nästa kommunstyrelsesammanträde 2020-01-27.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, revisionen

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-12-16
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§ 205
Skrivelse från Kommunstyrelsen i Kungsör till
Region Västmanland gällande spårförbindelse
mellan Kungsör och Västerås (KS 2019/110)
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD)
föreslog i en motion i kommunfullmäktige 2019-04-08 att Kungsörs
kommun initierar ett kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik
runt inre Mälaren i samverkan med Eskilstuna, Västerås,
Hallstahammar, Köping och Arboga kommun, samt regionerna.
Kommunfullmäktige avslog motionen men gav kommunstyrelsen
uppdraget 2019-11-11 att skriftligen framföra till Region Västmanland
att Kungsörs kommun önskar att regionen och Trafikverket påbörjar
utredning av spårförbindelse mellan Kungsör och Västerås och Valskogs
funktion i trafiksystemet.
En skrivelse med anledning av detta har nu tagits fram för att skickas till
Region Västmanland.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny
Andersson (KD).
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 59
• Yttrande från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och
kommmundirektör Claes-Urban Boström 2019-09-09
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 146
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 148
• Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2019-11-12

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen antar skrivelsen som sin egen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Region Västmanland (inklusive skrivelsen)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 206
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beviljat
lotteritillstånd till:
•

Svenska kyrkan i Kungsör under perioden
2020-03-01 – 2023-03-01. Dnr KS 2019/310

•

Kungsörs Bollklubb under perioden 2019-11-26 –
2022-11-25. Dnr KS 2019/310

Kommundirektör Claes-Urban Boström har i Stig Tördahls
frånvaro tillförordnat Rune Larsen som teknisk chef under
perioden 2019-12-09 till och med 2019-12-31 Dnr KS 2019/392
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 207
Meddelanden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en
uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2018. Dnr KS 2019/388
Länsstyrelsens beslut om fördelning av kommuntal för anvisade
nyanlända innebär att det inte kommer några nyanlända till
Kungsör 2020. Dnr KS 2019/302
Mälardalsrådet - Rapport om ledarskap för en stärkt
innovationsförmåga. Dnr KS 2019/395
Länsstyrelsen har den 2 december 2019 beslutat att förordna Linda
Söder-Jonsson som borgerlig vigselförrättare för perioden
2019-12-02 – 2022-12-31. Dnr KS 2019/402
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt:
•

mellan Kungsör - Stockholm och omvänt för Öhmans
Lyftservice AB. Dnr KS 2019/12

•

Kungsör – Uppsala och omvänt för Öhmans Lyftservice AB.
Dnr KS 2019/12

Beviljade schakttillstånd till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

Transtema Network Services AB – Reparation av telekabel i
trottoar med plattor på Drottninggatan 11-13.
Dnr KS 2019/249.

•

Mälarenergi Elnät AB – Byte av kabelskåp samt schakt för nya
serviser till fastigheter på Bergsgatan samt ett kabelskåpsbyte
på Tallstigen i Valskog under perioden 2019-11-25 –
2019-12-20. Dnr KS 2019/249.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-12-16

Tillståndsbevis från polisen:
-

Postkodlotteriet – vinstutdelning, underhållning och fika samt
uppställning av container, scen och tält för catering 2019-11-27
på Stortorget i Kungsör. Dnr KS 2019/393

Protokollsutdrag från:
•

Regionfullmäktige 2019-11-19 § 138 Revidering av
reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden.
Dnr KS 2019/62

•

Socialnämnden 2019-11-26, § 116 Socialnämndens mål 20202022. Dnr KS 2019/26

•

Kommunstyrelsen i Arboga 2019-11-12 § 186 Fördjupad
samverkan - budget- och skuldrådgivning. Dnr KS 2019/241

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

KFAB 2019-10-31 § 1938 - 1947

•

Arbogaåns Vattenförbund 2019-10-29 § 17-24.
Dnr KS 2019/399

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Motionsspåret i Valskog. Dnr KS 2019/383

•

Service- och signalhundar i lokala ordningsföreskrifterna.
Dnr KS 2019/398

•

Värna om Valskog. Dnr KS 2019/408

Undertecknade avtal:
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har tecknat
överenskommelse mellan Kungsörs kommun och Kungsörs
film- och teaterförening som gäller för år 2020.
Dnr KS 2019/403

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

20

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

19:37 Premie för TGL-KL 2020

•

19:39 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

•

19:43 Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de
kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022

•

19:47 Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK
T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar
av etikettlista

•

19:49 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hemoch småhus
i bostadsrättsform

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelse

2019-12-16

§ 208
Investering – Ombyggnation av Rönnen till
två boendeenheter (2019/424)
Socialnämnden har inkommit med ett sent investeringsärende
som är av största vikt att det kan behandlas snabbt.
Från kommunstyrelseförvaltningens sida ser vi detta som ett bra
förslag som skapar bättre förutsättningar men där investeringen
inte påverkar kommunens totala driftnetto utan den ökade
hyreskostnaden ska omfördelas inom socialnämndens ram.
Socialförvaltningen förslår att 1 409 650 kronor avsätts i 2020 års
investeringsbudget för ombyggnad av Rönnen på Södergården till
två boendeenheter.
För att klara av äldreomsorgens uppdrag och skjuta fram behovet
av ett nytt särskilt boende är det viktigt att ställa om vårt nuvarande boende så att det kan anpassas även för målgruppen personer
med demensdiagnos där det är av största vikt att boendeenheterna
inte är allt för stora.
En offert har tagits in för att bygga om Ängen på samma vis som
Rönnen. Investeringskostnaden uppgår till 1 409 650 kronor och
hyreskostnaden ökar med 77 268 kronor/år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 med bilaga
• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-12-11

Beslut

Kommunstyrelsen
-

avsätter 1 409 650 kr i 2020 års investeringsbudget för ombyggnation av Rönnen till två boendeenheter och

-

uppdrar till socialförvaltningen att effektivisera sin verksamhet
så att den nya hyresnivån kan finansieras inom befintlig ram.

Beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden fattar beslut
att äska om investeringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SN, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 209
Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse,
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2020 (KS 2019/425)
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista för 2020.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-11
med bifogad lista över föreslagna beslutsattestanter och
ersättare för 2020.

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna
och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2020.
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll
av att namnteckningen är riktig.

.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

ekonomichefen, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 210
Firmateckning i Kungsörs kommun 2020
(KS 2019/426)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får
teckna Kungsörs kommun firma. Detta kan vara på t.ex. köpekontrakt, köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören och
ekonomichefen, var för sig eller i förening, är kommunens
firmatecknare 2020.

Protokollsutdrag till

Kommundirektör, ekonomichefen, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 211
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar
för Kungsörs kommun 2020
(KS 2019/427)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får
skriva under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på t.ex. bankoch plusgiro, checkar och deklarationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under
ekonomiska handlingar under 2020:
a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt:
Anette Gårlin, Annika Nilsson, Ingrid Schiller, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm och Irene Berglund
Tecknandet görs alltid av två i förening.
b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Anette
Gårlin, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller Margareta
Larsson.
Tecknandet görs av en person.
c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande):
kommundirektör, HR-chef eller ekonomichef.
Tecknandet görs av en person.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Alla som fått behörighet, akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 212
Ägardirektiv för 2020 i bolagskoncernen
(KS 2019/428)
Förslag till nya ägardirektiv för 2020 i bolagskoncernen har tagits
fram
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till ägardirektiv

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2020 för
Kungsörs bolagskoncern.
Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr 34/2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 213
Nämndinitiativ - Fördjupad samverkan
(KS 2019/412)
Centerpartiet har genom Madelene Fager och Petter Westlund
inkommit med ett nämndinitiativ. Utifrån avsiktsförklaringen om
fördjupad samverkan som tecknades 2016 mellan Köping, Arboga,
Kungsör, Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen
Västra Mälardalen önskas en redovisning av svar på frågorna:
•
•
•
•
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vilka utredningar pågår? Vilka är resultaten?
Vilka initiativ har Kungsörs kommun tagit i fördjupad
samverkan?
Vilka förslag till samverkansområden är på väg fram för politisk
beredning?
Vad är tidplanen?
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att
redovisa svar på frågorna till kommunstyrelsen i januari.

Protokollsutdrag till

Kommundirektör,

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelse

2019-12-16

Blad
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§ 214
Digital hantering av ärenden i Kungsörs
kommun (2019/429)
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör
genom inköp av ett it-stöd, som i flertalet svenska kommuner.
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende
dessutom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det
innebär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels
digitalt, dels på papper.
Idag, 2019, inkommer allt färre handlingar till kommunen på
papper. Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva
ut dessa handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring.
Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den
sakens skull behöver bevaras på papper.
Att byta arbetssätt gällande handlingar är naturligt att göra vid ett
årsskifte. Därför föreslås att alla ärenden startade till och med 2019-1231 fortsatt är kompletta i pappersform medan ärenden startade från och
med 2020-01-01 enbart är kompletta i digital form, med ett
bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantag enligt bilaga.
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men
förutsätter att myndigheten fattat beslut om det.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-13 med
bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inkommande pappershandlingar, som
tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 2020-01-01.
Övriga myndigheter verksamma inom Kungsörs kommun
uppmanas fatta likalydande beslut.
Kommundirektören får i uppdrag att avrapportera hur arbetet
fortlöper under 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SN, BUN, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-16

§ 215
Övriga frågor
Följande frågor togs upp
a) Lina Johansson (C) efterfrågar en tydlighet i när kommunen
kan vara med och påverka processen kring
kollektivtrafikplanering i syfte att kunna påverka på längre
sikt. Kommundirektör Clas-Urban Boström får i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med redogörelse på nästa
sammanträde.
b) Ordförande Mikael Peterson önskar samtliga ledamöter,
ersättare och tjänstemän en God Jul och ett Gott slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström,

Blad
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