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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 3 september 2018, klockan 16.00-16.25. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Claes 
Wolinder (L), Christer Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Fager (C) och Petter Westlund (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S) och Peter Åkesson (MP).  

 

Ersättare  Dan Stigenberg (S), Barbro Olausson (L), Hans Carlsson (M), Gunnar Karlsson (C) och 
Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd och kanslichefen Eva 

Kristina Andersson 

 

Utses att justera Marie Norin Junttila  
Ersättare för 
justerare Mikael Peterson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-09-04, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       136-147 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Marie Norin Junttila 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2018-09-03, §§ 136-147 
Datum då 
protokoll anslås  2018-09-04  Datum då anslag  

tas bort 2018-09-26  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-09-03 
 

136 Information – Översiktlig rapport om det ekonomiska läget per den 31 juli 2018 

137 Svar på medborgarförslag – Grannsamverkan 

138 Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – för bättre företagsklimat 

139 Räkenskapssammanställningar och revisionshandlingar – Kommunens stiftelser 

140 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

141 Delårsrapport per den 30 april 2018 – Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör 

142 Avtal, reglemente och budget 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden – 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

143 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

144 Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy 

145 Meddelanden delegationsbeslut 

146 Meddelanden 

147 Nämndinitiativ - Tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion 
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§ 136 
Information – Översiktlig rapport om det 
ekonomiska läget per den 31 juli 2018  
(KS 2018/183) 
Ekonomichef Bo Granudd redovisar översiktligt läget i ekonomin. 
Prognosen på årsbasis (i miljoner kronor) visar -800 000 kronor. 
Detta fördelas på: 
- kommunstyrelsens förvaltning + 0,2 
- barn- och utbildningsförvaltningen +/- 0,0 
- socialförvaltningen +/- 0,0 
- finansiering  - 1,0 
 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 137 
Svar på medborgarförslag – Grannsam-
verkan (KS 2018/333) 

Sven-Olof Jansson har lämnat in ett medborgarförslag om grann-
samverkan. Förslaget är utformat som en fråga: När kommer kom-
munen och polisen att åter kalla till månadsvisa sammanträden för 
grannsamverkare? Enligt förslagsställaren är sådan träffar nödvän-
diga för att sprida information om pågående eller inträffade brott. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar 
tillsammans med Polisen; 
- Grannsamverkan är egentligen Polisens ansvar men deras 

möjlighet till månatliga sammanträden för grannsamverkan 
inte är lika goda nu som tidigare. De, om de flesta verksam-
heter, måste prioritera vad som ska göras och i vilken omfatt-
ning och ordning 

- beskrivs den ordning som kommer att gälla för grannsam-
verkan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Sven-Olof Jansson 
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-08-14 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar svaret på medborgarförslaget som sitt 

eget. 
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§ 138 
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

- en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och 
det finns anledning att prova nya vägar  

- en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör sam-
ordnas med Arboga kommun 

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livs-
medelsverkets utredning kring efterhandsdebitering 

- Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s ut-
bildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utveck-
lar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalför-
bundets kontakter med näringslivet genom bra interna sam-
arbeten och en större förståelse i hela organisationen för 
företagens behov 

 
Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med 
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedels-
kontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner 
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat 
system för Kungsör och Arboga. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13 
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Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun, 
-  se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

ett tillägg enligt följande ”… uppdrag att, tillsammans med Arbo-
ga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund…” 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
-  se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 
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§ 139  
Räkenskapssammanställningar och revi-
sionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2017 (KS 2018/284) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2017.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna.  Han noterar att: 

- flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på 
många år och i några fall är det inte heller möjligt att följa 
regelverket för att kunna möjliggöra utdelning 

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten 
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig 
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation 
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 
år 2016 jämte revisionsberättelser 

• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse (finns i 
akten) 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och 

revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2017 till handlingar-
na. 
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§ 140 
Årsredovisning 2017 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2018/279) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2017. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2018-
03-19, §§ 11 och 2018-06-01, § 20 jämte handlingar 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Sam-

ordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet 
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
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§ 141 
Delårsrapport per den 30 april 2018 – 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2018/283) 
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden 
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott på 1 671 000 kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 296 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Gemensamma överförmyndarnämnden 
2018-06-12, § 77 jämte Delårsrapport 1 2018 Gemensamma 
överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör  

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 142 
Avtal, reglemente och budget 2019 för 
Gemensamma överförmyndarnämnden – 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
(KS 2018/277) 
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt 
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om 
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019. 
 
Nämnden föreslås få namnet Västra Mälardalens Överförmyndar-
nämnd.  
 
Förslag till avtal om samverkan, reviderat reglemente och budget-
förslag för 2019 har tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avtal och reglemente 
godkänns och att budgetförslaget överlämnas till budgetbered-
ningen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till avtal, reviderat reglemente och budgetförslag 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
  Kommunfullmäktige godkänner  

- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan 
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och 
Surahammars kommuner och 

- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 
 Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden 

också godkänner avtal och reglemente. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna budgetförslag för 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till 
budgetberedningen för behandling under hösten i samband med 
Kungsörs kommuns budget 2019-2021 Samråd ska ske med övriga 
kommuner innan beslut.  
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 Antaget avtal och reglemente redovisas som KS-handling nr x och 

X 2018. 
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§ 143 
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2017/377) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i 
samband med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste 
revideringen gjordes i kommunfullmäktige den 13 november 2017, 
§ 154. 
 
Ett förslag till revidering av förbundsordningen har tagits fram 
med anledning av den nya kommunallagens regler om digital 
anslagstavla. Det är den 13 paragrafen som behöver ändras. Den 
reglerar förbundets kungörelser och tillkännagivanden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att den revideras i enlighet 
med förslaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27 
jämte förslag till reviderad förbundsordning 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar mot-

svarande beslut.  
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x 2018. 
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§ 144 
Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy  
(KS 2018/348) 
Nuvarande Hälso- och friskvårdspolicy antogs av kommun-
fullmäktige den 9 juni 2014, § 81.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en revidering där: 
- reglerna kring friskvårsbidrag ändras så att de harmonierar 

med Skatteverkets regler 
- det som gäller hälsoinspiratörer tas bort och  
- ändringar görs utifrån organisationsförändringar 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-24 
jämte förslag till reviderad Häls- och friskvårdspolicy 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Hälso- och friskvårdspolicyn i 

enlighet med förslaget. 
 
  
 Reviderad policy redovisas som KS-handling nr x 2018. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-03  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 145 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den  

- 27 juni 2018, § 7, beslutat betala ut verksamhets-, drift- och 
administrationsbidrag om 6 320 kronor för 2018 till Kungsörs 
multikulturella förening. Dnr KS 2018/69 

- 13 juni 2018, § 11, beslutat bevilja Gymmix Valskog ledar-
utbildningsbidrag med 4 500 kronor. Dnr KS 2018/255 

- 11 juni 2018, § 12 beslutat om bidrag till studieförbunden 
2017. Dnr KS 2018/145 

 

Socialchefen har den 15 juni 2018, § 13, förordnat följande perso-
ner att utöver egen tjänst vara socialchef/förvaltningschef för 
socialförvaltning under socialchefens semester: 
• vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson 2018-06-18 – 07-15 
• verksamhetschef HSO Ann-Christine Södergran 2018-07-16--22 
Dnr KS 2018/266 

 

Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 16 juli 2018, § 14, 
avslagit en begäran om att få ta del av allmän handling. Den sökta 
handlingen har redan gallrats med stöd av kommunens antagna 
gallringsregler då den bedömts vara av tillfällig eller ringa bety-
delse för kommun. Dnr KS 2018/323 

 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har den  

- 8 augusti 2018, § 15, beslutat anta Anvisningar för kommunens 
digitala infartsskyltar. Dnr KS 2018/336 

- 9 augusti 2018, § 16, besluta förordna följande personer att  
utöver egen tjänst vara kommundirektör under kommundirek-
törens semester: 
• socialchefen Lena Dibbern 2018-09-04--12 
• barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 2018-09-29--10-07 

Dnr KS 2018/155 
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Tekniska chefen Stig Tördahl har den 27 augusti 2018, § 17, 
förordnat Ronnie Björkrot att utöver egen tjänst även vara teknisk 
chef under tekniska chefens semester 2018-09-03--07. Dnr KS 
2018/345 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 146 
Meddelanden 
 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till  
• Kungsörs kommun som har informationsaktivitet med olika 

aktörer i samband med Världsmiljöveckan på Nytorget, 
Kungsör, den 7 juni 2018. Dnr KS 2018/259 

• Kungsörs kommun – midsommarfirande på Kungsudden, 
Kungsör 2018-06-22. Dnr KS 2018/265 

• Restaurang Phoenix – uteservering - under perioden  
2018-06-12 – 2018-09-01. Dnr KS 2018/240 

• Restaurang Nellys – uteservering- under perioden 2018-08- 01 
– 2018-10-31. Dnr KS 2018/222 

• SVT – Västmanland möter allmänheten för att fånga upp 
viktiga lokala frågor som en del av valsatsningen – nya torget, 
Kungsör 2018-06-25. Dnr KS 2018/264 

• Cirkus Rhodin – föreställning 2018-07-11 klockan 19-21 vid 
gamla Folkets park. Dnr KS 2018/313 

• Moderata samlingspariet – torgmöten i Kungsör och Valskog 
med politisk information inför valet 2018. Dnr KS 2018/146 

• Sverigedemokraterna Västra Mälardalen – torgmöten, utanför 
Coop, med politisk information. Dnr KS 2018/254 

• Centerpartiet Kungsör – torgmöten utanför COOP Konsum och 
vid Thor Modén-statyn i Kungsör inför valet 2018.  
Dnr KS 2018/149 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna Kungsör – torgmöten utan-
för COOP Konsum i Kungsör inför valet 2018.  
Dnr KS 2018/343 

• Sveriges Radio P4 Västmanland – Direktsänd valdebatt 2018-
09-06, uppställning av mobil studio, högtalare och tält vid 
regn. Dnr KS 2018/314 

• Film- och teaterföreningen i Kungsör - Utomhuskonsert med 
scen i Åparken 11 augusti 2018. Dnr KS 2018/330 
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Beviljade schakttillstånd till: 

• AG Consulting – göra små hål för att komma åt befintliga rör 
på Hamngatan mellan 2018-07-10 – 2018-07-31.  
Dnr KS 2018/301 

• AG Consulting – göra små hål för att komma åt befintliga rör 
på Trädgårdsgatan mellan 2018-07-12 – 2018-07-30.  
Dnr KS 2018/302 

• Mälarenergi AB – laga trasig kabel på Drottninggatan 15 och 
19 den 15 augusti 2018. Dnr KS 2018/341 

• Mälarenergi AB – laga trasig kabel på Liljevägen 13 den 7 
augusti 2018. Dnr KS 2018/347 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund – Yttrande avseende till-
ståndsansökan enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, MI 
2018-497. Dnr KS 2018/213. 

 

Krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen vid 
större händelser eller extra ordinära händelser. Dnr KS 2018/221 

 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har för undertecknat 
medborgarlöften för Kungsörs kommun 2018 - överenskommelse 
mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen.  
Dnr KS 2018/270 

 

Revisionsrapport – Granskning av kommunens rutiner avseende 
hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstill-
gångar. Dnr 2018/344 

 

Rapport om myndigheters och kommuners genomförande av 
åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.  
Dnr KS 2016/502 

 

Migrationsverket - Information om reviderad årsplanering och om 
vidarebosättning. Dnr KS 2018/303 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-03  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Information från Migrationsverket om ersättning för att stärka 
kommunens möjlighet att låta ensamkommande unga i asyl-
processen, som fyller 18 år och fortsatt väntar på ett slutgiltigt 
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.  
Dnr KS 2018/78. 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har betalat ut 17 274 kronor i 
gårdsstöd för 2017. Dnr KS 2017/282 

 

Kungsörs kommun har svarat Länsstyrelsen på frågor om 
vindkraftsärenden i Kungsörs kommun. Dnr KS 2018/316 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har i meddelande från styrel-
sen nr 9/2018 informerat om styrelsens beslut den 15 juni 2018 om 
förbundsavgift år 2019. Avgiftssatsen fastställdes till 0,1197 pro-
mille med en rabatt även år 2019 på 10 procent till kommuner med 
fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 
invånare. För Kungsörs kommun blir förbundsavgiften 230 000 
kronor 2019. 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl har lämnat synpunkter till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund på anmälan om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd – SMK Kungsörs verksamhet vid 
Stentorpsbanan. Dnr KS 2018/349 

 

Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken  

• Botten strandbad. Dnr KS 2018/309 

• Ekudden strandbad. Dnr KS 2018/308 

• Skillingeudd strandbad. Dnr KS 2018/307 
 

Verkställande direktör/teknisk chef Stig Tördahl har den 20 
augusti 2018 beslutat förordna Ronnie Björkrot att  utöver egen 
tjänst få ett utökat ansvarsområde under tekniske chefens semester. 
Förordnandet gäller 
- tillförordnad VD i Kungsörs Kommunteknik AB under 

perioden 3 – 7 september 2018 samt 
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- ställföreträdare till VD för löpande förvaltningsåtgärder i 
Kungsörs Vatten AB under perioden 3 – 7 september 2018. 
Dnr KS 2018/345 
 

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

• mellan Kungsör och Örebro den 9 augusti – 8 september 2018 
för T-Schakt AB för transport av formbord. Dnr KS 2018/79 

• mellan Kungsör och Varberg den 12 augusti – 11 september 
2018 för K. Mark Transport AB och M4 Gruppen AB för 
transport av gjutformar. Dnr KS 2018/79 

 

Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12 § 34 – Revidering 
av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.  
Dnr KS 2018/282 

• Köpings kommuns kommunstyrelse 2018-06-07 § 97 – 
Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. Dnr KS 2018/227 

• Fagersta kommuns kommunstyrelse 2018-06-05 § 116 - 
Länsgemensam stödfunktion för studie- och yrkesvägledning. 
Dnr KS 2018/312 

• Hallstahammars kommuns kommunfullmäktige 2018-06-18 § 
89 – Deltagande i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd, 
förslag till reglemente samt finansiering av detta. 
 Dnr KS 2016/231 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Arkiv Västmanland – Årsmöte 2018 2018-04-
25, § 1 – 22 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2018-05-23, § 12-29 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 2018-06-12, § 67-84 

• Arbogaåns vattenförbund – Förbundsstämma 2018-05-29, §  
1-19  och förvaltningsberättelse för år 2017. Dnr KS 2017/295 
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• Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional 
beredning 2018-06-08, § 32-44 

• Protokoll från ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårds-
förbund 2018-05-16. Dnr KS 2018/199 

• Protokoll med bilagor från ordinarie föreningsstämma 2018-
05-18 med Västmanlands Tolkservice. Dnr KS 2018/324 

  

   Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Eldning vid hamnen. Dnr KS 2018/278 

• På boende, trafik och miljö. Dnr KS 2018/280 

• Lockmora. Dnr KS 2018/310 

• Boende, trafik och miljö. Dnr KS 2018/317 

• Foderhjälp. Dnr KS 2018/318 

• Eloge till biblioteket. Dnr KS 2018/332 

• Parkering på Kaptensgatan. Dnr KS 2018/334 

• Upprätta markerat övergångsställe alt trafikljus där GC-vägen 
Malmbergavägen/Granlidsvägen korsar Kungsgatan.  
Dnr KS 2018/335 

• Soptunnor/-korgar till Stengärdet. Dnr KS 2018/338 
 

Frågor/synpunkter inkomna via kommunens myndighetsbrevlåda, 
inklusive svar: 

• Gästhamnen, natthärbärge för hemlösa? Dnr KS 2018/325 

• Vatten vid gästhamnen. Dnr KS 2018/326 

• Behov av dykare till T-bryggan i Skillinge. Dnr KS 2018/328 

• Märk upp ställplatserna. Dnr KS 2018/331 

• Ställplats i gästhamnen. Dnr KS 2018/337 
 

Undertecknade avtal: 
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• Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat avtal om disposi-
tion av mark, del av Kungsör 3:1 med Prefament AB. Dnr KS 
2018/268 

• Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat  
- förlängning av ramavtal Elkraft med Vattenfall AB. 

 Dnr KS 2018/274 

- borgen för låneavtal till Västra Mälardalens Kommunal-
förbund. Dnr KS 2018/295 

- förlängning av avtal – Ekonomisystem.. Dnr KS 2018/311 

• Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg har tecknat ett avtal 
med Update System AB - Företagssystemet Business. 
Avtalstid: 2018-07-01 - 2019-06-30. Dnr KS 2018/305 

• Kommundirektör Claes-Urban Boström och kommunstyrelsens 
ordförande Per Strengbom har undertecknat ett tillägg till avtal 
med Västmanlands tolkservice. Dnr KS 2018/306 

• Kultur- och evenemangsamordnare Lina Ekdahl har tecknat ett 
avtal med Boulevardteatern om sommarteater den 1 september. 
Dnr KS 2018/304. 

 

Uppsagda avtal: 

• supportavtal - Demos och Demografen programvara.  
Dnr KS 2018/272 

• supportavtal - Analysen och Analysen Web programvara.  
Dnr KS 2018/273 

 
Skrifter: 

• Två nya rapporter om gods- och kompetensförsörjning i 
regionen - Mälardalsrådet. Dnr KS 2018/342 

• Handlingsplan Agenda 2018-2020 – skrift från Regeringskans-
liet 

• Mår alla bra? – Rapportserie från Liv och häsla ung-undersök-
ningarna 2017 i Mellansverige. Rapport 1 Ojämlikhet i hälsa i 
nionde klass – skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelse-
land, funktionsnedsättning och ekonomi 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-03  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:21 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker 
• 18:22 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019 
• 18:23 – Överenskommelse om landstingens arbete med kris-

beredskap och civilt försvar 
• 18:24 – Överenskommelse om landstingens arbete med kris-

beredskap och civilt försvar 
• 18:25 – Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna be- 
      stämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12 
• 18:26 – Ny förvaltningslag 
• 18:27 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 147 
Nämndinitiativ - Tidsbegränsat stöd för 
svensk köttproduktion (KS 2018/361) 
Madelene Fager och Petter Westlund båda (C) föreslår att kom-
munstyrelsens förvaltning få i uppdrag att, tillsammans med 
berörda förvaltningar, vidta åtgärder för att under åtta månader öka 
inköpen av svenskt kött och på det sättet öka efterfrågan och 
undvika nödslakt. 
 
Nämndinitiativet tas mot bakgrund av sommarens extrema torka 
och de konsekvenser får för det svenska lantbruket 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Nämndinitiativ från Madelene Fager och Petter Westlund  
 

Beslut   Kommunstyrelsen noterar nämndinitiativet och frågan tas upp 
igen vid nästa sammanträde efter beredning. 
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