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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 september 2012, klockan 16.00-17.50.

Beslutande

Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie
Andersson (C), Lina Ekdahl (MP) § 146, Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas
Magnusson (M), Staffan Norgren (M), Hendrik Mayer (FP) och Bo Jensen (FP).

Tjänstgörande
ersättare

Petter Westlund (C) §§ 147-164

Ersättare

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Börje Andersson (C),
Petter Westlund (C) § 146, Margareta Karlsson (M), Mona Stavholt (KD) och Olof Lindberg
(FP).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Per Bäckström, och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson
Under § 146 a även: IT-chefen vid Västra Mälardalens Kommunalförbund Ivan Jaska,
webbutvecklaren vid Västra Mälardalens Kommunalförbund Henrik Berg och ekonomichefen Bo Granudd § 146.
Under § 146 b även: verkställande direktören vid Kungsörs Fastighets AB Mats Åkerlund

Utses att justera

Sergio Estrada

Ersättare för
justerare

Stellan Lund
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 146
Information
Följande information lämnas:
a) Intranätsprojekt – Ivan Jaska och Henrik Berg från Västra
Mälardalens Kommunalförbund informerar om det förslag till
nytt intranät som man vill utveckla för förbundet och de tre
KAK-kommunerna. Det är ett nytt intranät på gemensam teknisk plattform som ger möjlighet till digitala samarbetsplatser.
Intranätet kan också integreras med bl.a. verksamhetssystem
och e-postsystem.
Projektet beräknas totalt kosta 1,3 miljoner kronor. Pengar för
detta kan hämtas ur den utvecklingspott som skapats i förbundet.
Kommunalförbundets intranät kommer att fungera som pilotprojekt, varefter kommunerna följer. Förbundet vill ha besked
om kommunen önskar delta.
b) Mats Åkerlund redogör för läget för flyktingmottagning och
asylsökande.
Nytt avtal tecknades 2011 med Migrationsverket. Avtalet innebär att vi ska tar emot 15 flyktingar per år, varav 10 som anvisade från Migrationsverket i Norrköping och 5 som kommer
hit på egen hand. Antalet personer som söker lägenhet och fått
uppehållstillstånd har ökat, vilket innebär att kommunen med
råge har tagit emot sin kvot enligt avtalet (25-30 stycken), varav endast en kommit som anvisad.
Utöver dessa tar vi emot asylsökande där Migrationsverket hyr
30 lägenheter.
Gränsen för hur många vi kan ta emot börjar närma sig för att
kunna erbjuda bl.a. bostäder, svenska för invandrare, barnomsorg och utbildning i modersmål.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 147
Nya Kung Karls skola - projektering
(KS 2011/28)
Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2012 att den nya skolan
för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 ska byggas centralt i Kungsör på
det område där Kung Karls skola tidigare varit lokaliserad i anslutning till idrottshallarna.
Ett arbete med att ta fram underlag för den nya skolan har genomförts och nu finns ett förslag till utformning och en kalkyl framtagna. Totalt beräknas om- och tillbyggnaden kosta 127 miljoner kronor och inventarierna 5 miljoner.
Barn- och utbildningschefen och tekniska chefen tillika verkställande direktören i Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)
beskriver arbetet och underlaget i en tjänsteskrivelse. De föreslår
att Kungsörs KommunTeknik AB får ett uppdrag att inleda projektering enligt de beskrivna förutsättningarna och återkomma före
den 31 december 2012 med underlag för upphandling.
Ärendet återremitterades till projektgruppen vid kommunstyrelsens
sammanträde i augusti 2012 för att försöka arbeta fram ett gemensamt förslag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-05-07, § 56
• Barn- och utbildningschefen och tekniska chefen/VD i
Kungsörs KommunTeknik AB:s gemensamma tjänsteskrivelse
2012-07-19
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-27, § 123 - återremiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ett alternativt förslag till
utformning av den nya Kung Karls skola innan beslut om
projektering kan tas. För arbetet tillsätts en styrgrupp med
följande personer:
- kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom, sammankallande
- ordföranden i Kungsörs KommunTeknik AB Rolf Lindgren
- ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Taito
Arkkukangas

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Styrgruppens ledamöter, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24
-

-

partiernas gruppledare: Rigmor Åkesson (S), Stellan Lund
(M), Olof Lindberg (FP), AnneMarie Andersson (C), Sergio
Estrada (V), Lina Ekdahl (MP) och Mona Stavholt (KD)
kommunchefen Per Bäckström
tekniska chefen, tillika verkställande direktören i KKTAB
Gunnar Karlsson (projektägare)
barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh
fastighetschefen Mats Åkerlund
projektansvarige Håkan Björk
kanslichefen Eva Kristina Andersson, sekreterare

Det nya alternativet ska tas fram av Sweco inom ramen för ramavtalet. De extra kostnaderna för arbetet belastar projektet.
Styrgruppen får i uppdrag att redovisa en tidplan för arbetet vid
nästa sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Styrgruppens ledamöter, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 148
Yttrande till länsstyrelsen över utkast till
Länsplan för Västmanland (KS 2012/195)
Arbetet med att ta fram en Länsplan för Västmanlands län pågår.
Länsplanen ska utgöra länets regionala utvecklingsprogram och
innehålla mål, strategier och åtgärder för länets utveckling. Medverkar i arbetet gör länets kommuner, landstinget, Västmanlands
Kommuner och Landsting (VKL) och länsstyrelsen.
Ett första utkast har sammanställts som sammanfattning av det
arbete som hittills gjorts inom ramen för projektet. Syftet med
utkastet är att ge grund för dialog hos samtliga projektägare.
Parallellt med detta fortsätter projektet med att arbeta fram förslag
till strategier och åtgärder.
Projektägarna – länsstyrelsen och VKL – önskar kommunens synpunkter på utkastet senast den 1 september.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande. Detta har under hand skickats till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsens och Västmanlands Kommuner och Landstings
missiv 2012-06-15 med bifogat utkast till Länsplan
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2012-0917

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
utkast till Länsplan för Västmanland som sitt eget.
Antaget förslag redovisas som KS-handling nr 31/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Länsstyrelsen (inkl. KS-handling), Västmanlands
Kommuner och Landsting (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 149
Yttrande över förslag till ny översiktsplan för
Västerås kommun (KS 2011/226)
Västerås stad har sänt ut utställningshandlingarna förslaget till
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 på remiss.
Synpunkter önskas senast den 30 september.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västerås stads remiss inkommen 2012-07-10
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2012-0917

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
förslag till ny översiktsplan för Västerås som sitt eget.
Antaget förslag redovisas som KS-handling nr 32/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västerås stad (inkl KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 150
Yttrande till Eskilstuna kommun över utställning av Fördjupad översiktsplan för Eskilstuna logistikpark i Kjula (KS 2012/255)
Eskilstuna kommun har sänt ut utställningshandlingarna förslaget
till Fördjupad översiktsplan för Eskilstuna logistikpark i Kjula på
remiss.
Synpunkter önskas senast den 5 november.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Eskilstuna kommuns remiss 2012-08-31
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2012-0917

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
utställningen av Fördjupad översiktsplan för Eskilstuna logistikpark i Kjula som sitt eget.
Antaget förslag redovisas som KS-handling nr 33/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Eskilstuna kommun (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 151
Tid- och arbetsplan för mål- och resultatstyrningsprocessen (KS 2012/53)
Kommunrevisionen har genomfört granskning av mål- och resultatstyrningsprocessen i kommunen. I granskningen framkom att
bl.a. nämnder och styrelser har vidtagit åtgärder under 2011 för att
förbättra processen. Ytterligare insatser krävs enligt revisorerna för
att den ska fungera ändamålsenligt.
Revisorerna önskar senast den 15 oktober 2012 få svar på hur tidplanen ser ut och när kommunstyrelsen anser att de åtgärder revisorerna föreslagit ska vara genomförda.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till tidoch arbetsplan för mål- och resultatstyrningsprocessen. Av den
framgår bl.a. att
- ambitionen är att skapa en gemensam och ändamålsenlig process där alla arbetar med målen och redovisar resultat på ett
mer likartat sätt
- en gemensam inriktning och tydliga mål ska tas fram
- kommunstyrelsens förvaltnings roll som rådgivande, kontrollerande och samordnande i mål- och resultatstyrningsprocessen
ska stärkas.
Målet är att en handlingsplan för mål- och resultatstyrningen ska
vara klar i juni 2013.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisionsrapport – granskning av styrning och ledning med
fokus på arbetet med målstyrning, inkommen 2012-02-22
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-23, § 85 med svar på
revisionsrapporten
• Kommunrevisionens önskemål om tidplan för genomförande
av åtgärder, inkommen 2012-07-02
• Förslag till tid- och arbetsplan för mål- och resultatstyrningsprocessen 2012-09-07

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tid- och arbetsplanen för det fortsatta mål- och resultatstyrningsarbetet och översänder den till
revisorerna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunrevisorerna (inkl. tid- och arbetsplan),
folkhälsosamordnaren, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 152
Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet
m.m. 2013 (KS 2012/251)
Trafikverket Region Öst får bevilja medfinansiering till kommuner
för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet.
Generell är följande investeringsåtgärder möjliga att få statlig
medfinansiering i:
- Gång- och cykelvägar på kommunala vägnätet
- Miljöåtgärder på kommunala vägnätet
- Trafiksäkerhet på kommunala vägnätet
- Regionala kollektivtrafikanläggningar för väg-, spår- flyg- och
sjötrafik.
Sista dag att söka medfinansiering för 2013 är den 19 oktober
2012.
Gatuchefen föreslår att kommunen ska söka medfinansiering för
ett projekt – gång- och cykelväg parallellt med Kungsringen.
Kommunstyrelsens beviljade den investeringen den 26 mars 2012,
men då avslog Trafikverket kommunens bidragsansökan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Trafikverkets inbjudan om statlig medfinansiering 2012-08-23
• Tekniska chefens och gatuchefens tjänsteskrivelse 2012-09-18

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska chefen att söka statlig
medfinansiering till projektet Gång- och cykelväg parallellt med
Kungsringen för 2013.
Budget- och bokslutsberedningen ges i uppdrag at överväga om
beviljade investeringsmedel ur 2012 års investeringsbudget för
detta projekt kan överföras till 2013 års investeringsbudget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, gatuchefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 153
Bidrag till Handelskammaren Mälardalen för
projektet Trampolinen (KS 2012/262)
Handelskammaren i Mälardalen driver från och med hösten 2012
projektet Trampolinen. Projektet syftar till att öka samarbetet mellan skolan och näringslivet och långsiktigt bidra till kompetensförsörjningen i Västmanlands län. Projektet vänder sig till elever i
årskurs 7-9 för att i god tid inför gymnasievalen informera och
intressera eleverna för olika typer av yrken för vilka det finns
behov i länet.
Projektet finansieras genom stöd från länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen Nya, Handelskammaren Mälardalen samt av de företag
som deltar. Varje företag betalar 7 500 kr/år och klass.
Handelskammaren ansöker om att kommunen ska bidrag med
7 500 kronor för år 2012, 2013 och 2014 för att driva Trampolinen
i Kungsörs kommun och Kung Karls skola.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Handelskammaren Mälardalens skrivelse, inkommen 2012-0907

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Handelskammaren Mälardalen ett bidrag om 7 500 kronor/år 2012-2014 för att driva projektet Trampolinen på Kung Karls skola i Kungsör.
Bidraget finansieras med medel ur barn- och utbildningsnämndens
budget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Handelskammaren Mälardalen, barn- och
utbildningsnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 154
Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet Västra Mälardalen för projektet KAK – kunskap, arbete och kvalitet
(KS 2012/272)
Socialförvaltningarna i Arboga och Kungsör samt social- och
arbetsmarknad i Köping har arbetat fram ett förslag till gemensamt
projekt där man vill bryta pågående eller riskerad marginaliseringen för totalt 160 personer som riskerar att eller har hamnat i ett
långvarigt beroende av försörjningsstöd. Projektet är tänkt att bedrivas i samarbete med Arbetsförmedlingen, kommunala förvaltningar, kommunal vuxenutbildning och psykiatrin i Köping.
Projektet finansieras genom:
- Arbetsförmedlingen – aktivitetsstöd och anställningsstöd
- Kommunerna – personal, lönekostnader och lokaler
- Samordningsförbundet Västra Mälardalen – sökt bidrag om
4 650 000 kronor för finansiering av projektpersonal och
aktiviteter
Kungsörs kommuns andel av kostnaderna beräknas till ca en
miljon kronor. Med ett lyckat resultat kommer de personer som
deltar att inte längre behöva försörjningsstöd.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Projektansökan

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet och accepterar en
kostnadsökning om ca en miljon kronor för projektet KAK – kunskap, arbete och kvalitet i enlighet med projektansökan.
Kommunens kostnader belastar eget kapital.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Köpings
kommun, Arboga kommun, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 155
Antagande av detaljplan – fastigheten
Hagsta 4:3, ÄDP 198 – enkelt planförfarande
(KS 2012/211)
Tekniska förvaltningen har tagit fram en samråds- och underrättelsehandling i arbetet med ändring av detaljplan för fastigheten
Hagsta 4:3, ÄDP 198.
Syftet med planändringen är att medge större variation i byggnadens användningssätt. Nuvarande ändamål barnstuga kompletteras
med ändamålen bostäder, kontor, hantverk och småindustri som
inte är störande för omgivningen utan kan samlokaliseras med
bostäder.
Planen har handlagts med enkelt planförfarande och planförslaget
har varit utsänt för samråd. Ett särskilt utlåtande har upprättats.
Där sammanfattas de tre yttranden som kommit in. Med anledning
av inkommet yttrande har planen kompletterats med bestämmelse
om en minsta tomtstorlek på 1 100 m2 samt en högsta byggnadsarea på 300 m2.
Planförfattarna föreslår att planen antas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samråds- och underrättelsehandling
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-27, § 131 - planuppdrag
• Särskilt utlåtande 2012-09-24 och antagandehandling reviderad
2012-09-24

Beslut

Kommunstyrelsen antar detaljplanen för fastigheten Hagsta 4:3,
ÄDP 198 genom enkelt planförfarande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 156
Fullmakt att föra kommunens talan
(KS 2012/4)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt
att föra kommunens talan. Med anledning av byte på
kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

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

vid samtliga domstolar och exekutionssäten föra och bevaka
kommunens talan – kommunchefen Per Bäckström, ekonomichefen Bo Granudd samt tekniska chefen Gunnar Karlsson att
var för sig eller de som de i sitt ställe förordnar, vid alla
tillfällen då sådant kan förekomma

-

beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden
hos Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 7.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 157
Fullmakt – dödande av inteckningar
(KS 2012/5)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt
att döda inteckningar i de fastigheter kommunen äger. Med
anledning av byte på kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Per Bäckström,
ekonomichefen Bo Granudd och ekonomen Margareta Larsson att
i förekommande fall, var för sig, begära dödande av inteckningar i
de fastigheter kommunen äger och underteckna handlingar som
krävs för detta.
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 8.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-09-24

§ 158
Firmateckning - affärsavtal (KS 2012/6)
Kommunstyrelsen beslutar årligen om firmateckning för affärsavtal inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Med anledning av
byte på kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Per Bäckström och
ekonomichefen Bo Granudd att tillsvidare underteckna affärsavtal
inom kommunstyrelsens ansvarsområde för vilken kommunen
utgör leverantör, säljare eller då kommunen utgör kund, köpare,
hyresgäst, servicemottagare etc. (För leasingavtal finns särskilda
firmatecknare utsedda.)
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 9.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 159
Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och
skuldförbindelser (KS 2012/8)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om firmateckning för köpekontrakt, köpebrev och skuldförbindelser. Med anledning av byte
på kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommunstyrelsens räkning tillsvidare underteckna
på av kommunstyrelsens vägnar
utfärdade köpekontrakt

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom
eller 1:e vice ordförande Stellan Lund i samtliga fall med kontrasignatur av kommunchefen
Per Bäckström, tekniska chefen Gunnar
Karlsson eller ekonomichefen Bo Granudd

på av kommunstyrelsens vägnar
utfärdade köpebrev

Kommunchefen Per Bäckström tillsammans
med ekonomen Margareta Larsson eller
ekonomichefen Bo Granudd
eller
tekniska chefen GunnarKarlsson tillsammans
med ekonomen Margareta Larsson eller
ekonomichefen Bo Granudd

skuldförbindelser
för upptagande av
lån eller leasingavtal

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom
eller 1:e vice ordförande Stellan Lund i samtliga fall med kontrasignatur av kommunchefen
Per Bäckström, tekniska chefen Gunnar
Karlsson, ekonomen Margareta Larsson eller
ekonomichefen Bo Granudd

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 11.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 160
Firmateckning - stats- och EU-bidrag
(KS 2012/7)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om firmateckning för statsoch EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Med
anledning av byte på kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen Per Bäckström, personalchefen Ulrika Junebark och ekonomichefen Bo Granudd att
inom respektive ansvarsområde tillsvidare underteckna ansökningar, rekvisitioner, slutredovisning och liknande av statsbidrag och
EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 10.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive utsedd, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 161
Firmateckning – bank- och plusgiro, checkar,
kvitton på värdepost och dylikt (KS 2012/10)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som ska
ha rätt att teckna bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost
och dylikt. Med anledning av byte av personal på ekonomikontoret
bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna bankoch plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt
-

Annika Nilsson i kombination med Margareta Larsson, Maria
Jäderholm, Maj-Britt Sjögren eller Malin Berglund-Rofeldt

-

Bo Granudd i kombination med Annika Nilsson, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm, Maj-Britt Sjögren eller Malin
Berglund-Rofeldt

-

Margareta Larsson i kombination med Maria Jäderholm, MajBritt Sjögren eller Malin Berglund-Rofeldt

-

Maria Jäderholm i kombination med Maj-Britt Sjögren eller
Malin Berglund-Rofeldt

-

Maj-Britt Sjögren i kombination med Malin Berglund-Rofeldt.

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 13.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 162
Undertecknande av borgensförbindelser
(KS 2012/11)
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om undertecknande av
borgensförbindelser. Med anledning av byte på kommunchefsposten bör beslutet justeras.
Beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Per
Strengbom eller 1:e vice ordförande Stellan Lund att i samtliga
fall med kontrasignatur av kommunchefen Per Bäckström eller
ekonomichefen Bo Granudd underteckna borgensförbindelser för
kommunens räkning.
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i samma ärende den 23
januari 2012, § 14.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 163
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchefen Per Bäckström har den 7 september 2012, § 16,
antagit Riktlinjer för rökfri arbetstid. Beslut gäller i hela kommunförvaltningen, dvs alla medarbetare i kommunen och helägda
bolag, praktikanter samt konsulter och förtroendevalda under tid
då arvode utgår från kommunen. Dnr KS 2012/257
Ekonomichefen Bo Granudd har den 13 september 2012, § 17,
fattat ett tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets ramupphandling
Nätverksprodukter 2012. Dnr KS 2012/256
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 164
Meddelanden
Kollektivtrafikmyndigheten tackar för inkomna synpunkter kring
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Programmet har efter
behandling av synpunkterna fått en annan indelning där de viktiga
och prioriterade stråken, inte minst överlänsgräns, lyfts fram. En
tydligare skrivning om nytt perspektiv på lokala arbetsmarknader
har också tillkommit. Det reviderade förslaget till trafikförsörjningsprogram vid sammanträdet den 13 augusti 2012.
I den årliga trafikplanen kommer detaljerade trafiklösningar att redovisas och i verksamhetsplanen behandlas uppsatta, tidsbestämda
mål. Dnr KS 2012/95
Länsstyrelsen har den 21 juni 2012 ändrat sitt beslut om Lokala
Vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet Strukturkalkning av
lerjordar i Kungsörs kommun. I mars 2012 beviljades kommunen
LOVA-bidrag om 740 000 kronor till projektet. I och med det nya
beslutet beviljas ytterligare 300 000 kronor. KS 2011/278
Per Strengbom har den 21 augusti 2012 undertecknat ett avtal med
LRF Kung Karl. Genom avtalet åtar sig LRF Kung Karl att ansvara för att projektet Strukturkalkning av lerjordar i Kungsörs kommun genomförs enligt projektplanen. KS 2011/278
Undertecknade avtal:
Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat
-

avtal om tjänstereseförsäkring. Dnr KS 2012/258

-

avtal om biografverksamhet. Dnr KS 2012/253

Protokollsutdrag från:
•

Justerandes sign

Surahammars kommuns kommunstyrelse 2012-08-20, § 88
– Enskild regional arkivverksamhet

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förbundsdirektion 2012-08-29, §§ 73-86

•

Protokoll från Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra hjälpmedelsfrågor 2012-06-06, §§ 12-23

Skrifter:
•

FROnytt nr 3/2012 – Medlemstidning för Frivilliga
Radioorganisationen

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

12:40 – Budgetförutsättningar för åren 2012–2016

•

12:43 – Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmänna bestämmelser

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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