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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 28 januari 2019, klockan 16.00-17.30.

Beslutande

Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Claes Wolinder (L), Stellan Lund
(M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD)
och Lars-Gunnar Andersson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Rigmor Åkesson (S), Elisabeth Kjellin (S).

Ersättare

Reijo Peräläinen (L), Marie Norin Junttila (S), Ewa Granudd (M), Hannu Söderlund (KD),
Lina Johansson (C).
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§1
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:

a) Information kring åtgärdsvalstudie sträckan AhlbergaKungsör-Kolsva. Mikael Alm, Trafikverket
Utgick på grund av sjukdom. Planeras in till februari månads
kommunstyrelsesammanträde.
b) Målprocess 2020.
Johanna Raland, kvalitetsstrateg
Kungsörs styrmodell, samt plan för framtagande av mål för 2020 i
kommunfullmäktige och kommunstyrelse gicks igenom. Beslutade
mål för 2019 i kommunstyrelsen gicks igenom. Princip för
formulering av mål gicks igenom.
c) Ekonomisk uppföljning.
Bo Granudd, ekonomichef.
Preliminärt positivt resultat för 2018 på + 4,8 mkr redovisas.
Preliminära resultat mot lagd budget som följer:
Negativ budgetavvikelse totalt
-2,0 mkr
Kommunstyrelsen (KS)
-1,4 mkr
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) -1,7 mkr
Socialnämnden (SN)
+3,1 mkr
Finansiell verksamhet
- 2,0 mkr
KS negativa resultat är påverkat av en miljöåtgärd på Tegeludden
med 3,2 mkr. Resultat BUN motsvarar i stort sett godkänd kostnad
för ny förskoleavdelning med 1,8 mkr. För SN flaggas att
ensamkommande nu fasas ut och att kostnader för LSS överstiger
budget 2018 med -4,5 mkr. Den finansiella verksamheten påverkas
av sämre skatteintäkter med 2,0 mkr samt sämre ersättning för
ensamkommande än beräknat med 5,0 mkr.
Beslut
Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§2
Namnsättning av plats
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-11, med anledning av ett
inlämnat medborgarförslag, att en lämplig gata, park, torg eller
dylikt skulle namnges efter Kungsörkvinnan och förre
riksdagsledamoten Rosa Svensson.
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och
Drottninggatan där det är tänkt att en plats ska färdigställas med
bänk för vila och reflektion. Denna plats föreslås namnsättas till
Rosa Svenssons plats med en skylt som förklarar vem Rosa
Svensson var och vad hennes gärning bestod av.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-10
Svar på medborgarförslag 2013-03-11 (KS 2013/92)

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige namnsätter den föreslagna platsen mellan
hamnen och Drottninggatan till ”Rosa Svenssons plats”. Platsen
förses med en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att
ordna med platsen och skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik
AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

KKTAB, Mai Berggren, akten
Utdragsbestyrkande
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§3
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115)
I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden.
Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april
2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya
föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för
beslut. Detta är det nya förslaget.
I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu föreslås:
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser
som finns reglerat i andra lagar
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående
och riskera att undergräva respekten för bestämmelserna.
Exempel på förslag på långtgående benämningar på platser
anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig plats”,
idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”. De
lokala ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov
för exakt angivna platser och på det sättet vara tillämpbara.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-27
• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade
2018-12-27

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för
Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§4
Plan för mottagning och arbete med
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 –
Integrationsplan (KS 2018/164)
Förvaltningen färdigställde ett förslag till integrationsplan i mars
2018. Den beskriver
- vad som sker idag och av vem
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas
till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering med
bland annat mål och syfte
Planen är nu omarbetad och det nya förslaget ligger för beslut.
KS överläggning

Madelene Fager begär ett tilläggyrkande till beslutet:
Nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner och
återkomma med en redovisning hösten 2019.
Petter Westlund yrkar bifall till Madelene Fagers förslag.
Mikael Peterson frågar om kommunstyrelsen är beredd att gå till
beslut med tillägget
Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån
planen i oktober 2019
Och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•

Beslut

Förslag till Plan för mottagning och arbete med nyanlända i
Kungsörs kommun 2018-2020
Bilaga 1. Arbetsmarknadsplan
Bilaga 2. Fördjupad samverkan – en strategi- KS
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige antar Plan för mottagning och arbete med
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan
Tillägg:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Nämnder och bolag ska återredovisa konkreta åtgärder utifrån
planen i oktober 2019
Planen redovisas som KS-handling nr x/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kristin Fernerud, BUN, SN, KKTAB, KFAB
Utdragsbestyrkande
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§5
Borgensförbindelse Kommuninvest (KS
2018/363)
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en
separat tecknad borgensförbindelse för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 11 april 1995 och har bekräftat den igen beslut av
kommunfullmäktige den 26 oktober 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att
giltighetstiden för Kungsörs kommuns borgensåtagande kommer
inom kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut
måste kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen
fortfarande gäller.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-07
Kommuninvests skrivelse till kommunen 2018-08-27

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
• Att Kungsörs kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 11 april 1995
(”Borgensförbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Kungsörs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
•

Justerandes sign

Att Kungsörs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat
av Kommuninvest den 15 december 2011, vari det inbördes
Protokollsutdrag till

Akten, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande
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ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Justerandes sign

•

Att Kungsörs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Kommuninvest den 15 december 2011, vari Kungsörs
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

•

Att utse Kommundirektören och Ekonomichefen att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Protokollsutdrag till

Akten, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande
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§6
Ansökan om utökad borgen för upplåning
hos Kommuninvest Sverige AB
(KS 2018/518)
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med
30 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige
AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska
kunna stå som byggherre och ägare till renovering av gamla delen
av äldreboendet Södergården (etapp 2) samt för uppförande av
skollokaler och fritidsgård i Valskog.
KS överläggning

Stellan Lund yrkar:
Att kommunen själva lånar ut pengarna till KKTAB.
Rigmor Åkesson yrkade:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs av Stellan Lund.
Propositionsordning:
Ordförande anger kommunstyrelsens förslag som huvudförslag.
Röst på huvudförslaget anges med ”Ja”
Röst på Stelland Lunds yrkande anges med ”Nej”
Voteringens resultat:
Mikael Peterson (S)
Linda Söder Jonsson (S)
Elisabeth Kjellin (S)
Rigmor Åkesson (S)
Claes Wolinder (L)
Stellan Lund (M)
Niklas Magnusson (M)
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
Roland Jansson (SD)
Lars-Gunnar Andersson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej

Ordförande finner med rösterna 7 st Ja och 4 st Nej att beslut tas
enligt huvudförslaget.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, Bo Granudd
Utdragsbestyrkande
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2019-01-28

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs KommunTeknik
AB Stig Tördahl 2018-12-27

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat
borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, Bo Granudd
Utdragsbestyrkande
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§7
Ansökan om utökad borgen för upplåning
hos Kommuninvest Sverige AB
(KS 2018/519)
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med
38 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest
Sverige AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå
som byggherre och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs
Avloppsreningsverk samt för uppförande och nybyggnation av
överföringsledningar för vatten och avloppsvatten till Valskog.
KS överläggning

Stellan Lund yrkar på att kommunen själva lånar ut pengarna till
KKTAB.
Rigmor Åkesson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs Vatten AB Stig
Tördahl 2018-12-28

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat
borgensansvar med 38 000 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KVAB, Bo Granudd
Utdragsbestyrkande
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§8
Borttagning av borgensavgift med anledning
av nya skatteregler (KS 2019/21)
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren
för ränteavdrag i bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik
AB (KKTAB) inte agerar på en konkurrensutsatt marknad finns
inte egentliga skäl för en borgensavgift.
Borgensavgiften ersätts med en sänkt ersättning för
fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp. Den avgiften
ska beräknas på motsvarande sätt och stå i proportion till hur
stora lån KKTAB har och förvaltas av finansen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Claes-Urban
Boström 2019-01-10

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tar bort borgensavgiften för KKTAB och
ersätter den med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen
med motsvarande belopp som årligen korrigeras i förhållande
till de lån som KKTAB har.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande
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§9
Kommunstyrelsens mål 2019 (KS 2018/482)
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål. Fem mål
är framarbetade sedan tidigare och två återstår att ta fram och
besluta om tillsammans med de fem.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-14

Frågan bordläggs och tas upp på februari månads
kommunstyrelsesammanträde

Protokollsutdrag till

Akten, Johanna Raland, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Blad

13

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

Blad

14

§ 10
Uppdrag till den parlamentariska kommittén
för frågor rörande kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m. (KS 2019/22)
Kommunstyrelsen tillsatte 2018-10-22 en kommitté för att arbeta
med frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. Enligt
reglementet tilldelas uppdrag till kommittén från kommunstyrelsen. Den parlamentariska kommittén föreslås få i uppdrag att
•

arbeta fram en politisk prioritering på kommunal nivå utifrån
Agenda 2030 samt återredovisa i vilka avseenden de politiska
målen i kommunen under innevarande mandatperiod.
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12 att
•

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. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige före sommaren 2019.

•

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-12 § 22 gällande tilldelat
uppdrag till den parlamentariska kommittén (KS 2017/460)

•

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-12 § 22 gällande
riktlinjer (KS 2017/460)

Beslutsunderlag

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslutar att ge den parlamentariska kommittén
i uppdrag att återredovisa arbetet med
• de lokala riktlinjerna till kommunstyrelsen under våren 2019
inför beslut i kommunfullmäktige
• Agenda 2030 under hösten 2019

Protokollsutdrag till

Akten, Ordförande den parlamentariska kommittén,
Kanslichef, Theres Andersson
Utdragsbestyrkande
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§ 11
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 20 december 2018,
§ 21, beslutat om fördelning av bidrag till avgiftsfria jullovaktiviteter 2018. Dnr KS 2018/492
Kommundirektör Claes-Urban Boström har den 10 januari 2019
beslutat att Utställningen av avfallsplanen kommer att ske under
perioden 4 februari till och med 11 mars. Dnr KS 2018/505

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 12
Meddelanden
Kommundirektör Claes-Urban Boström och miljöstrateg Therés
Andersson har lämnat yttrande på Länsstyrelsens remiss gällande
förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län.
Dnr KS 2018/477
Den gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör underrättar kommunerna i samarbetet om ett beräknat
underskott 2018 om 1 322 000 kronor. Dnr KS 2019/2
Undertecknat köpebrev i försäljning av fastigheten Skillinge
2:272. Dnr KS 2018/258
Underrättelse om lagfart i försäljning av fastigheten Skillinge
2:273. Dnr KS 2018/62
Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2019. Dnr KS 2018/377
Kännedomskopia av länsstyrelsens meddelande till Louise
Sandzén angående fiberdragning förbi gravfältet Kung Karl 28:1 i
Kungsörs kommun.
Engagemangsuppgift per den 2018-12-31:
•

VafabMiljö kommunalförbund. Dnr KS 2019/4

•

SBAB för det kommunala förlustansvaret för egnahem.
Dnr KS 2019/5

Länsstyrelsen har den 14 december 2018 beslutat att:
Justerandes sign

förordna Madelene Fager som borgerlig vigselförrättare för
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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-

förordna Eva Kristina Andersson som borgerlig vigselförrättare för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31

-

entlediga Göran Svedberg från uppdraget som borgerlig
vigselförrättare

Dnr KS 2018/425
Länsstyrelsens beslut 2018-10-31:
•

Program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och
sanering i Västmanlands län. Dnr KS 2019/10

•

Plan för övertagande av räddningstjänst i Västmanlands län.
Dnr KS 2019/11

Protokollsutdrag från:
•

Arboga kommuns kommunfullmäktige 2018-11-29, § 133 –
Upphandlings- och inköpspolicy Dnr KS 2017/461

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19, § 59 – Ökad efterfrågan inom förskolan – Behov av nya förskoleavdelningar.
Dnr KS 2018/478

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19, § 57 – Sammanträdestider 2019

•

Regionfullmäktige 2018-11-21, § 128 – Delårsrapport 2 till
och med augusti 2018 för Region Västmanland.
Dnr KS 2019/7

•

Arboga kommuns kommunstyrelse 2019-01-15 § 5 Fördjupad
samverkan - Samarbete gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Dnr KS 2018/516

•

Köpings kommuns kommunfullmäktige 2018-12-17 och 201812-20, § 120 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Beviljade schakttillstånd till:
•

Justerandes sign

Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel, skarvgrop,
Källgatan mellan den 6/12 och 16/12 2018.
Dnr KS 2018/364:22
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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•

Köpings KabelTV för grävning alt. borrning för fiber, Skolvägen 7 mellan den 11/12 och 30/12 2018.
Dnr KS 2018/364:25

•

AG Consulting för grävning av nytt schakt för
fibernedläggning Köpings KabelTV på Ängsvägen, Kungsör
mellan 11 j och 24 januari 2019. Dnr KS 2019/13:2

Upplysning till grannar/sakägare om beslutade lov,
dnr KS 2018/463:
•

Bygglov för uppsättning av skyltar på skola (Kyrkoherden 6)

•

Bygglov för nybyggnad av lagertält, tidsbegränsat 10 år
(Skillinge 2:37)

•

Förbindelsegång mellan tält/byggnad, tidsbegränsat (Fräsaren
1)

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transport:
•

mellan Kungsör och Stockholm den 11 december 2018 – 10
januari 2019 för M4 Gruppen AB för transport av husmoduler.
Dnr KS 2018/79

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Penninginsamling avseende Radiohjälpens kampanjer på
offentliga platser i Kungsörs kommun under perioden 1/1 –
31/12 2019. Dnr KS 2018/517

•

Knutsdans den 13 januari 2019. Dnr KS 2018/530

Underrättelse om förbundsmöte i Västmanlands Kommuner 201904-12. Dnr KS 2019/15
Protokoll från:

Justerandes sign

•

Kungsörs Vatten AB 2018-11-28, §§ 33-38

•

Kungsörs KommunTeknik AB 2018-11-28, §§ 33-38
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2018-12-13, §§ 41-53

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-12-13, §§ 139-148

•

Strategisk regional beredning 2018-11-30, §§ 62-80

Synpunkter inkomna via kommunens digitala myndighetsbrevlåda
med svar:
-

Belysning i omtyckt pulkabacke. Dnr KS 2018/521

Undertecknade avtal:

Justerandes sign

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat förlängning av
hyresavtal kopiator P121. Dnr KS 2018/528

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat Licens- och
användaravtal med Kommuninvest i Sverige AB avseende
Skuldförvaltningstjänsten. Dnr KS 2018/515

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat förlängt avtal med
Visma Enterprise AB om internetbaserade rekryteringsverktyget Visma Recruit. Dnr KS 2019/3

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat arrendeavtal om
markområde för uppförande av informationsskylt på
fastigheten Himmelsberga 1:13. Dnr KS 2018/524

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat överenskommelse
om fastighetsreglering berörande Himmelsberga 5:16 och del
av Himmelsberga 7:1. Dnr KS 2018/527

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat köpekontrakt och
köpebrev avseende Skillinge 2:250. Dnr KS 2018/56

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat köpekontrakt och
köpebrev avseende Skillinge 2:276. Dnr KS 2018/218

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström har undertecknat avtal
med OutdoorMap AB för tjänsten Naturkartan Pro. Dnr KS
2018/529

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström har undertecknat
prolongering av avtal Pensionsadministration 2013. Dnr KS
2019/6
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Skrifter:
•

Öppna jämförelser – Planläggning och tidsåtgång 2018, från
Sveriges Kommuner och Landsting

•

Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten för Norra Östersjöns
vattendistrikt, från Vattenmyndigheterna

•

Ekonomirapporten, december 2018 – om kommunernas
ekonomi från Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner och Landstings cirkulär:
• 18:52 – AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019
• 18.53 – Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5.
• 18:54 – Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10
• 18:55 – Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och
BEA T § 13
• 18:56 – Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16
och 25 och BAL T, §§ 16 och 24
• 18:57 – Överenskommelse om vissa ändringar i
Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6
• 18:59 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
• 18:63 – Omsorgsprisindex (OPI)
• 18:64 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2022
• 18:65 – EU-förordning om säkerhetsdetaljer på
läkemedelsförpackningar
• 18:66 – Redovisningsfrågor 2018 och 2019
• 18:67 – Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020
• 19:02 – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Övriga frågor
Niklas Magnusson (M) tar upp frågan kring kraftförsörjning
gällande etablering av serverhallar i kringkommuner och om det
påverkar våra industrietableringar i Kungsör.
Hannu Söderlund (KD) efterfrågar svar på motion gällande
belysning Söders gärde. Claes-Urban Boström tar med sig frågan
till förvaltningen för planering.
Hannu Söderlund (KD) efterfrågar svar på motion gällande
Utveckling av musikskolan. Petter Westlund (C) anger att den
regionala strategiska beredningen arbetar med gemensam
kulturskola. Finns inget förslag till beslut där än.
Madelene Fager (C) efterfrågar arbete med åtgärder utifrån
rapporterade oroligheter på skolan Kung Karl. Mikael Peterson (S)
föreslår att kommunstyrelsen bjuder in representanter från barnoch utbildningsförvaltningen till mars månads sammanträde för
återrapportering av hur det arbetas med åtgärder samt även hur
arbete sker med att förbättra resultaten i skolan.
Roland Jansson (SD) efterfrågar arbete med social ohälsa bland
annat händelse i Sala och vill veta hur kommunen arbetar med
frågan.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in representanter från barnoch utbildningsförvaltningen till mars månads kommunstyrelsesammanträde för återrapportering gällande

•

Hur verksamheten arbetar med åtgärder utifrån rapporterad
oro på Kung Karl

• Hur arbete sker med att förbättra resultaten i skolan generellt

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm, BUN
Utdragsbestyrkande
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