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ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

Protokoll 2018-06-04
90 Tema: Näringsliv
91 Svar på medborgarförslag – Modernisera och förändra den nya digitala kungsörsskylten
92 Svar på medborgarförslag – Renovering av Runnabäckens promenad och vandringsled
93 Svar på medborgarförslag - Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga
94 Svar på motion – Utökad kameraövervakning
95 Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i Kungsör
96 Svar på motion - Utreda om Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende
97 Budgetramar 2019 med plan 2020-2021
98 Kommunfullmäktiges mål 2019
99 Delårsrapport per den 30 april 2018 – Kungsörs kommun
100 Delårsrapport per den 30 april 2018 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden,
hjälpmedelscentrum
101 Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommunalförbund
102 Krisledningsnämndens sammansättning och revidering av Krishanteringsplan för
Kungsörs kommun
103 Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021
104 Policy för behandling av personuppgifter
105 Remiss – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun
106 Remiss – Samråd Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och hållbarhetsbedömning
för Havsplan Östersjön
107 Remiss – Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister
108 Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen
109 Riktlinjer för systemförvaltning

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

110 Riktlinjer för anskaffning av IT
111 Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning
112 Svar på revisionsrapport – Uppföljning intern kontroll
113 Svar på revisionsrapport – Uppföljning av kommunens modell för målstyrning
114 Svar på revisionsrapport – Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen
115 Svar på revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och
hur kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd
116 Svar på revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2017
117 Förordnande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
118 EU-handslag för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang om EU
119 Uppdrag - Projektanställningar som utvecklare av digital teknik
120 Ompröva avtalet med Galtens Fiskevårdsförening kring båtplatserna vid Tegeludden
121 Investering – Renovering av gamla Södergården, etapp 2
122 Firmateckning i Kungsörs kommun 2018, revidering
123 Meddelanden delegationsbeslut
124 Meddelanden

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 90
Tema: Näringsliv
Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg ger en bild av näringslivet idag i Kungsör och de frågor som är viktiga för våra företagare.
En företagsservice har inrättats där personer med olika kompetenser samlas vid några tillfällen för att ge samordnad service.
Företagsklimatet mäts av Svenskt Näringsliv och visar på förbättring av attityderna.
Nöjd Kund Index-enkät mäter i upplevelse av kontakt med kommunen.
Statistiska Centralbyråns uppgifter kring nyföretagsamheten visar
att Kungsör ökar mest i länet.
Samverkan i Västra Mälardalen har lett till att ett förslag till gemensam näringslivsstrategi tagits fram. Gemensamma utmaningar
finns i regionen.
Till hösten kommer ett lokalt näringslivsprogram att tas fram.
En tjänstemannagrupp i kommunen har bildats med de som har
kontakter med våra företagare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 91
Svar på medborgarförslag – Modernisera
och förändra den nya digitala kungsörsskylten (KS 2018/103)
Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungsörsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att:
- skylthöjden ökas
- den vita bakgrunden i loggan minskas
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och videoklipp
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som
godkänns av kommunen och som hör till kommunen
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a.
att
- nuvarande skylt måste fungera som tänkt innan vi börjar fundera på att modernisera
- en kommunal infartsskylt bör inte förses med reklam utan vara
till för kommunal allmäninformation
- skifte av bild kommer att ske med hjälp av tyg eller annat
material som täcker plåtytan när vi vill visa hur vackert det är i
Kungsör
- skylten bör fungera under ett år och därefter utvärdering om
den det finns anledning att modernisera enligt förslagsställaren
eller om det då kanske finns något nytt förslag
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Rami Hoseyni
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 25
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-18

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår förslaget tillsvidare men att det ska tas
upp igen efter ett års drift av skylten så som det är tänkt idag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 92
Svar på medborgarförslag – Renovering av
Runnabäckens promenad och vandringsled
(KS 2018/44)
Melanie H. Kjellin föreslår i ett medborgarförslag, tillsammans
med 114 namnunderskrifter, att de åtgärder som krävs för att se
om, renovera och underhålla promenaden i anslutning till ”Romantika-backen” samt längs Runnabäcken.
Förslaget uppfattades inledningsvis som en synpunkt, men efter
beslut från kommunfullmäktige har det omformulerats till ett medborgarförslag.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

träkonstruktionen vid ”Romantika-backen” är i mycket dåligt
skick och en renovering skulle innebära en kostnad på ca
350 000 kronor och därefter årliga underhållsåtgärder

-

bolaget föreslår istället en ny sträckning i form av en gång- och
cykelväg på andra sidan Kungsringen från korsningen Rättarvägen/Kungsringen till korsningen Runnavägen/Kungsringen.
Kostnad för detta är ca 1,2 miljoner kronor med minimala
underhållsåtgärder. En förstudie kring detta pågår

-

för övriga underhållsåtgärder på Kungsörsleden pågår en utredning för att skapa ett friluftslag som ska ha i uppdrag att hålla
Kungsörsleden i ståndsmässigt skick

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Melanei H. Kjellin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Melanie H. Kjellin, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2018-06-04
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarad med
hänvisning till det arbetet som beskrivs i Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande.

KS överläggning

Under överläggningen framförs följande yrkanden:
- återremiss från Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S),
Stellan Lund (M) och Mikael Peterson (S) för att titta på andra
alternativ och kostnaderna
- bifall till medborgarförslaget från Madelene Fager (C)
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen återremitterat ärendet.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att titta på andra alternativ och kostnaderna.

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Melanie H. Kjellin, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 93
Svar på medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga (KS 2018/133)
Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. Förslags
ställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner till, kan
eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap om hur
man söker denna information.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett
yttrande. Förvaltningen anser att förslagsställaren väcker en
mycket angelägen fråga. Det är av stor vikt att alla i ekonomiskt
utsatta situationer har information om vilka ekonomiska bidrag
som finns att söka. Vidare skriver förvaltningen bl.a. att
-

varje myndighet har ett informationsansvar för sin myndighet
och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett
sådant ansvar

-

kommunen erbjuder, via socialförvaltningen, en tjänst för
budget- och skuldrådgivning. Där kan personer i svåra
ekonomiska situationer få hjälp att se över sin ekonomiska
situation och få information om vilka vägar som är lämpliga att
gå

-

personer som söker försörjningsstöd får information om vilka
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av
de bidrag personen eventuellt kan ha rätt till

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 26
• Socialförvaltningens yttrande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 94
Svar på motion – utökad kameraövervakning
(KS 2018/36)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder
-

möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på
allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen,
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör

-

vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kommunstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning

Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka
från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att identifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna
tryggheten i kommunen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ligger högt
på kommunens agenda med arbete i brottsförebyggande rådet
och med närpolisen

-

bolaget börjat utreda möjligheterna till kameraövervakning på
vissa platser i kommunen, såsom Hagaskolans yttre miljö och
Kungsörs nya skola

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 19
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-04-15

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Beslut

2018-06-04
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 95
Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i
Kungsör (KS 2018/37)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att tekniska kontoret ska
få i uppdrag att omgående ordna med farthinder utmed Malmgatan.
Motionären anser att det finns bekymmer i trafikmiljön i korsningen Hornsgatan – Malmgatan och föreslår att farhinder läggs ut
innan korsningen med Malmgatan i riktning mot Kungsgatan.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

bolaget genomför en hastighetsutredning för centrala delar av
Kungsör. Den ska ge vid handen var hastighetsdämpande åtgärder måste genomföras.

-

I vänta på utredningen och analysen kommer hastighetsdämpanden åtgärder att genomföras i form av portaler på Malmgatan, Gersillagatan, Ryttarvägen, Torsgatan, Svärmaregatan
och Birkagatan.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 18
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun
Teknik AB i uppdrag att uppföra hastighetsdämpande åtgärder på
Malmgatan för att öka trafiksäkerheten i korsningen mot Hornsgatan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§ 96
Svar på motion – Utred om Tallåsgården kan
göras om till trygghetsboende (KS 2018/129)
Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig
an detta.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. följande att det:
-

är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för planeringen av den framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen
därför fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I denna plan
kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska prioritera att
utveckla äldreomsorgen att läggas fram för politiska beslut.

-

finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till
ett Trygghetsboende. Om det kommer att behövas ytterligare
Trygghetsbostäder och vart de i så fall ska vara belägna är för
tidigt att svara på i detta skede.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 44
• Socialförvaltningens yttrande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till att socialförvaltningen redan har ett utredningsuppdrag att ta
fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 97
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205)
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner
kronor):
Finansiering
- Löner 2,9 procent
- Priser 2,3 procent
Deltotal

+ 16
- 11
- 4
+ 1

Äskanden
- Kommunstyrelsens förvaltning
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen
Deltotal

- 2
- 12
- 6
- 20

TOTALT

- 19

Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering
utifrån:

Justerandes sign

•

Finansieringsprognos per april 2018

•

invånarantal om 8 700 personer

•

löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och
2021

•

Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent
2020-2021

•

interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent
2020 och 2021

•

Generell neddragning med 1 procent

•

investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och
centrumutvecklingen)

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär
följande budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
232,1

239,8

247,4

237,1
543,0
546, 2
3,1

246,8
564,4
560,2
- 3,1

256,8
583,3
574,6
- 8,7

Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är:
2019
2020
Fem nya bilar/år
1 400
1 400
Toaletter badplatser
800
Cykelled KAK
5 000
Brygga Bottens badplats med ramp
för rörelsehindrade
200
Måluppföljningssystem
100
Välfärdsteknologi
100
250
Förlängning verksamhetssystem
400
Inventarier IFO
250
Nya larm IFO
250
Arbetstekniska hjälpmedel
100
100
Verksamhetssystem
1 000
Odefinierat
6 500
2 150
SUMMA
10 000 10 000

2021
1 400

250

100
8 250
10 000

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-05-07, § 2 och 2018-05-21, § 5
• Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj
2018

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning meddelar Alliansen genom
Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) att de kommer att lämna
alternativa budgetramar i tid så att de kan gå med i kallelsen till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 20192021 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO
Reservation

Justerandes sign

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
239,8

247,4

240,1
546,0
551,2
5,1

249,2
565,8
565,8
0

259,2
585,7
585,7
0

Mot beslutet reserverar sig Stellan Lund (M), Niklas Magnusson
(M), Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 98
Kommunfullmäktiges mål 2019
(KS 2018/206)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018:
•

Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.

•

Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000
invånare år 2025.

•

Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och
Kungsörs KommunTeknik AB

•

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden

•

Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två
åren med två procent årligen med december 2016 som bas.

I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-07 § 3
och 2018-05-24, § 7
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-23

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019:
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och
utbildningsnämnden)

KS överläggning

Under överläggningen noteras att kommunstyrelsens förvaltning
tagit fram förslag till lydelse av det femte målet kring arbetslösheten enligt följande: ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen med
december 2017 som bas.”
Madelene Fager (C) yrkar på ändring av andra målet så att resultatet ska utgöra minst 1,5 procent av skatteintänkter och statsbidrag varje år.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden budget- och bokslutsberednings förslag inklusive det femte målet mot Madelene
Fagers ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt beredningens förslag inklusive det femte målet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019:
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri.
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och
utbildningsnämnden)
5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste
två åren med två procentenheter årligen med december 2017
som bas.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Fager (C)
skriftligt.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 99
Förenklad delårsrapport per den 30 april
2018 (KS 2018/230)
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en förenklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld)
i tusentals kronor:
Utfall
Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltmingen
Socialförvaltningen
Finansiering
Totalt

Budget

21 768

Avvikel- Årsse
budget
24 152
2 384
72 455

73 451

73 455

4

220 365

73 587
76 637
-175 344 -176 543
-6 538
-2 300

3 049
-1 199
4 238

229 910
-529 630
-6 900

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
208-05-24, § 4
• Sammanställd delårsrapport

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten
och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 100
Delårsrapport 1 2018 för Gemensamma
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum
(KS 2018/236)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårsrapport 1

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensamma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 101
Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommunalförbund (KS 2018/216)
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2017
samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse
för år 2017 och revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2017 för VafabMiljö
kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 102
Krisledningsnämndens sammansättning och
revidering av Krishanteringsplan för
Kungsörs kommun (KS 2018/221)
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m.
föreslår enhälligt att krisledningsnämndens ledamöter och ersättare
ska vara kommunstyrelsens ordinarie ledamöter från den nya
mandatperioden. Detta enligt följande:
- fem av kommunstyrelsens ledamöter väljs som ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden
- övriga sex ordinarie ledamöter väljs som ersättare i krisledningsnämnden
Krisledningsnämndens organisation beskrivs främst i Krishanteringsplanen som behöver kompletteras för att det ska bli tydligt att
kommunstyrelsens ledamöter också ska vara ledamöter och
ersättare i krisledningsnämnden. Ett förslag till komplettering av
planen har tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2018-05-17 med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden från och
med kommande mandatperiod ska hämtas bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.
Kommunfullmäktig reviderar Krishanteringsplanen för Kungsörs
kommun enligt förslaget.
Reviderad plan redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 103
Kultur- och fritidspolitiskt program 20182021 (KS 2018/204)
En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetar fram ett
förslag till uppdatering av det kultur- och fritidspolitiska program
som ska gälla 2018-2021.
Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet
2014-2017 utvärderats.
Programmet är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande
för hela kommunkoncernen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2018-05-03 med bilaga

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- bifall till beredningens förslag från Mikael Peterson (S)
- tillägg från Madelene Fager (C) med ytterligare en strecksats
under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt
följande:
”- kommunen verka för att utveckla naturleder”
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Madelene Fagers förslag till tillägg och
finner att så är fallet. Härefter frågar ordföranden om styrelsen
beslutat enligt förslaget i övrigt och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslaget kultur- och fritidspolitiskt
program 2018-2021 med komplettering med ytterligare en strecksats under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt
följande:”- kommunen verka för att utveckla naturleder”
Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara ansvarig för uppföljning
av programmet.
Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 104
Policy för behandling av personuppgifter
(KS 2018/215)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till policy
för behandling av personuppgifter. Målet med policyn är att säkerställa att Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Den förslagna policyn omfattar samtliga behandlingar där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat
material.
Policyn kommer att kompletteras med tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-07
med förslag till policy

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen Policy för behandling av
personuppgifter.

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 105
Remiss – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna
kommun (KS 2018/158)
Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till kollektivtrafikplan. Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
den.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande av vilket bl.a. framgår att kommunen anser planen välskriven
och informativ samt en önskan om fortsatt regional utveckling
över länsgränsen genom t.ex. busslinje 550 och Svealandsbanan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss från Eskilstuna kommun
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0423

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Remiss – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se (inkl. förslag
till yttrande), akten
Utdragsbestyrkande

23

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad
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§ 106
Remiss – Samråd Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning för Havsplan
Östersjön (KS 2018/209)
Kungsörs kommun har gett möjlighet att yttra sig i samråd kring
miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning för
Havsplan Östersjön.
En havsplan ska vara vägledande för myndigheter och kommuner
vid planläggning och prövning av anspråk på användning av havsplaneområdet. Planerna ska bidra till en hållbar utveckling och
vara förenliga med målet om en god miljöstatus i havet.
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Kungsörs kommun berörs av havsplanen för Östersjön. Till varje
havsplan görs även en miljöbedömning och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
yttrande. Av det framgår att Kungsörs kommun
-

inte har några synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen
och hållbarhetsbedömningen

-

ställer sig positiv till att man tydligt redovisat såväl positiva
som negativa effekter.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Inbjudan till samråd
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0514

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Samråd Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
för Havsplan Östersjön som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

havochvatten@havochvatten.se (inkl. förslag till
yttrande i wordformat, ange dnr 396-18 i mailets
ämnesrad), akten

24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 107
Remiss – Föreskriftsrätt för Lantmäteriet
enligt förordningen om lägenhetsregister
(KS 2018/210, Fi2018/01891/ESA)
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till förordning om föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt
förordningen om lägenhetsregister.
Förslaget handlar om att anpassa befintligt regelverk till EU:s
dataskyddsförordning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen ska ställa
sig positiv till förslaget och att det är rimligt att Lantmäteriet ska få
meddela föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av
personuppgifter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss från Finansdepartementet
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0514

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Remiss – Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

fi.remissvar@regeringskansliet.se (i word och pdfformat inkl. förslag till yttrande), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 108
Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen
(KS 2018/227)
Näringslivskontoren i de tre kommunerna har, på uppdrag av
styrgruppen för Fördjupad samverkan, tagit fram ett förslag till
gemensam näringslivsstrategi.
Syftet med strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala
näringslivet, hitta utmaningar vi kan lösa tre kommuner tillsammans. Målet är fler invånare, fler företag och fler besökare till
region Västra Mälardalen.
Strategin har två fokusområden – kompetens och attraktivitet.
Områdena har tagits fram tillsammans med lokala näringslivet i de
tre kommunerna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-22
med förslag till Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen

Beslut

Kommunstyrelsens antar, inom ramen för Fördjupad samverkan,
förslaget till Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen.
Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings och Arboga
kommuner fattar motsvarande beslut.

Antagen strategi redovisas som KS-handling nr 15/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun,
näringslivsutvecklaren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

Blad
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§ 109
Riktlinjer för systemförvaltning
(KS 2018/237)
Ett förslag till riktlinjer för systemförvaltning har tagits fram för
Köpings, Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner. Syftet är
att öka samordningen för att styra mot gemensamma visioner och
mål inom IT.
Riktlinjerna ska bidra till att:
• förbättra och tydliggöra den interna beställarfunktionen i
kommunerna samt för att tydliggöra roller och ansvar i
organisationerna
•

en enklare vardag för medarbetare och en bättre ledning och
styrning av de resurser som krävs för att upprätthålla systemet

•

ansluta kommuners vision om effektivare IT och ökad samverkan kan genomföras

•

öka verksamhetsnyttan av gjorda IT-investeringar

•

all systemförvaltning ska vara verksamhetsdriven, målstyrd

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-12
med förslag till Riktlinjer för systemförvaltning
• Reviderat förslag till lydelse av riktlinjerna

Beslut

Kommunstyrelsens antar förslaget till Riktlinjer för systemförvaltning.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att implementera
dessa riktlinjer hos kommunens förvaltningar, kommunala bolag
och förbund.
Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings, Arboga och
Surahammars kommuner fattar motsvarande beslut.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 16/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun, Surahannars
kommun, näringslivsutvecklaren, IT-strategen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

Blad
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§ 110
Riktlinjer för anskaffning av IT (KS 2018/238)
Ett förslag till riktlinjer för anskaffning av IT har tagits fram för
Köpings, Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner. Syftet är
att öka samordningen för att styra mot gemensamma visioner och
mål inom IT.
Riktlinjerna ska bidra till att:
•

minska det totala antalet IT-system

•

skapa bättre förutsättningar för samordnade upphandlingar,
avtalskontrakt

•

underlätta hanteringen vid nyanskaffning av IT enligt gällande
rekommendationer och standarder

•

säkerställa att resurser med rätt kompetens på ett tidigt stadium
kan svara på om IT med motsvarande funktionalitet redan finns
och i de fall nyanskaffning är aktuell

•

vara ett stöd för verksamheten i anskaffning av IT

•

säkerställa att verksamheterna vid anskaffning av IT ställer
nödvändiga krav så att funktionalitet, säkerhet i IT-system

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-12
med förslag till Riktlinjer för systemförvaltning
• Reviderat förslag till lydelse av riktlinjerna

Beslut

Kommunstyrelsens antar förslaget till Riktlinjer för anskaffning av
IT.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att implementera
dessa riktlinjer hos kommunens förvaltningar, kommunala bolag
och förbund.
Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings, Arboga och
Surahammars kommuner fattar motsvarande beslut.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 17/2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun, Surahannars
kommun, näringslivsutvecklaren, IT-strategen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 111
Svar på revisionsrapport – Grundläggande
granskning 2017 (KS 2018/134)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en
grundläggande granskning enligt kommunallagens 9 kap. 9 §.
Revisorerna skriver bl.a. att:
-

Viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av
näringslivsarbetet

-

IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara
kommunens framtida utmaningar och anser att en ITutvecklingsplan bör tas fram för kommunen

-

Socialnämnden har många stora utmaningar framför sig, inte
minst vad gäller den demografiska utvecklingen. Revisorerna
understryker vikten av att det finns en plan för att möta detta
och att den kopplas till kommunens lokalförsörjningsplanering

-

Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av arbetsmiljön
bör stärkas

-

De ser med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar
för det som gäller kommunstyrelsen:

Justerandes sign

-

Det är glädjande att revisorerna uppmärksammat det omfattande arbete som lagts ner inom näringslivsområdet och de
förbättringar som där skett på mycket kort tid. Vi ser väldigt
mycket fram emot fortsättningen och det fortsatta resultatet av
det förbättringsarbete som genomförs tillsammans med företagarna och våra grannkommuner i form av fördjupad samverkan.

-

När det gäller IT-utvecklingen så är det väldigt mycket på gång
även där. Det grundläggande som vi måste göra och som pågår
för fullt är en kartläggning över hur det ser ut idag. Hur många
system det finns och hur kan vi samordna så mycket som möjligt så att vi kan samverka på ett effektivare sätt och även få
ner våra kostnader kring system och administrationen för alla
dessa system.

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
-

En IT-policy är på väg fram tillsammans med riktlinjer för ITinköp. Dessa beräknas antas av kommunstyrelsen den 4 juni
och i nästkommande kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-19

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017 som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 112
Svar på revisionsrapport – Uppföljning intern
kontroll (KS 2018/135)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en
uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2013-2016 kring
kommunens arbete med intern kontroll.
Revisorerna konstaterar att det skett viktiga åtgärder för att stärka
kommunens internkontrollarbete och att tillämpningsanvisningar
fastställts som tydliggör hur arbetet med planering och upprättande
och internkontrollplan ska genomföras och hur uppföljning ska
ske. De konstaterar dock att det fortfarande finns brister och
rekommenderar att:
-

Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och
västlighetsanalysen

-

Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den
interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget ärende för
att gör det tydligare

-

Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet, årligen ska
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och
göra en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollern
bedrivits i kommunen under föregående år

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Punkt 1 – Respektive verksamhet tar fram en risk- och sannolikhetsanalys som går vidare till kommunstyrelsen. När den
redovisas har kommunstyrelsen full kontroll över om de vill
lägga till eller ta bort delar ur analysen och det går även att
diskutera andra områden som kommunstyrelsen vill ha med i
analysen. Något särskilt möte för kommunstyrelsen för detta
arbete avsätts inte

-

Punkt 2 – besvaras av barn- och utbildningsnämnden

-

Punkt 3 – Samtliga internkontroller lyfts idag till kommunstyrelsen där kommunstyrelsen har möjligheten att lämna
synpunkter och göra en bedömning av hur arbetet bedrivits
under föregående år.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-06-04

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Uppföljning av intern kontroll
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-26

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av intern kontroll som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 113
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av
kommunens modell för målstyrning
(KS 2018/136)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2014-2016 kring kommunens modell för målstyrning och hur dem implementerats i
kommunstyrelse och nämnder.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det skett positiv
utveckling i kommunens modell. Genom tydligare modell och
redovisning av mål och måluppfyllelse bedömer de att styrning
stärkts och att det blivit lättare att se kopplingen från fullmäktiges
mål till nämnderna. De konstaterar dock att det fortfarande finns
behov av utveckling och rekommenderar att:
-

Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar och beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas

-

Kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns
gen gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska
utformas

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Vi fortsätter att jobba med tydligheten i våra målformuleringar
och ska bli bra på det inom alla områden.

-

För bättre uppföljning hoppas vi på ett gemensamt system för
detta tillsammans med Arboga och Köping vilket skulle underlätta ett gemensamt arbete för utveckling av mål och målstyrning i hela KAK.

-

Vi kallar aktivitetsplanerna för verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner är ett dokument för verksamheten att knyta ihop vad
man ska göra för verksamhet utifrån vilka mål nämnden/styrelsen satt för verksamheten. Just nu pågår ett försök med utveckling av verksamhetsplaner för Kungsörs kommun inom äldreomsorgen. Slår det väl ut så kommer vi att genomföra samma
modell i hela kommunen.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

33

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och Revisionsrapporten Uppföljning av kommunens målstyrning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-09

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av kommunens modell för målstyrning
som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-28

§ 114
Svar på revisionsrapport – Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen (KS 2018/137)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
Kungsörs, Arbogas, Köpings och Surahammars kommun samt
Västra Mälardalens Kommunalförbunds förberedelser inför
införandet av Dataskyddsförordningen.
Revisorerna bedömer att Kungsörs kommun har en relativt god
kontroll över förberedelserna. Kommunens arbetsgrupp har
identifierat åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en
ansvarig. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
kommunstyrelsen att:
-

klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de
identifierade åtgärderna

-

klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra
Mälardalens Kommunalförförbund avseende arbetsuppgifter i
samband med införandet av dataskyddsförordningen

-

säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det
pågående arabetet kring införandeprocessen

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Det går inte att klargöra resursåtgången då vi inte vet exakt vad
skillnaden blir mot tidigare lagstiftning. En organisation med
elva dataskyddshandläggare i kommunens verksamheter har
utsetts. Hur mycket tid de måste avsätta för arbetet vet vi inte
idag.

-

Ansvarsfördelningen är klargjord, där Västra Mälardalens
Kommunalförbund inte kommer att ha någon roll som dataskyddsombud. Detta uppdrag kommer istället att gå till
Kungsörs, Arboga och Köpings gemensamma IT-strateg.

-

Dataskyddssamordnaren informerar nu i samtliga nämnder och
styrelsen om vad som görs och vad som förväntas av kommunen. Information kommer att ske löpande när det finns något
att informera om.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-28

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-02-21 och
Revisionsrapporten Granskning av förberedelser inför
införandet av GDPR
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-23

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av förberedelser inför införandet av
GDPR som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 115
Svar på revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och hur
kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som
krisledningsnämnd (KS 2018/138)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning i Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun
och Kungörs kommun.
Revisorerna bedömer att
-

kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag på
det sätt som dialogen mellan förbundet och medlemskommunerna för närvarande är utformad

-

det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom
krishantering för såväl förtroendevalda som förvaltning

-

kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
För de iakttagelser i KPMG: rapport som kan besvaras av kommun
framgår bl.a. följande:
-

Kring styrning: Idag har vi på tjänstemannanivå upprättat en
ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt räddningschefen på Västra Mälardalens
kommunalförbund (VMKF).
Vi har även regelbundna träffar inom lönefrågor, HR, ekonomi
och IT. Dialogen på tjänstemannanivån fungerar mycket bra
idag. Inför budget och bokslut sker också dragningar från
VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.

-

Justerandes sign

Kommunstyrelsens uppsikt: Direktionen består av politiker
från respektive kommun och i Kungsör fungerar det så att
direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om
det är några avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen
om så önskas för information.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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-

Krisberedskap: Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis som de kriterier som anges i rapporten från
KPMG.
Kommunen har en antagen risk -och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra samhällsviktiga verksamheter i kommunen.
I Kungsör är inte kommunstyrelsen krisledningsnämnd utan
det är en utsedd krisledningsnämnd än så länge. Det finns ett
förslag att göra om detta så att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd men då detta granskades så var det inte så.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och Revisionsrapporten Översiktlig granskning räddningstjänst och krisledning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-26

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Översiktig granskning räddningstjänst och krisledning som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 116
Svar på revisionsrapport – Granskning av
bokslut och årsredovisning 2017
(KS 2017/478)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av bokslut och årsredovisning 2017.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen för
god ekonomisk hushållning. De anser att
-

redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande

-

förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, exempelvis med beskrivningar av kommunens styrmodell
samt bakgrunden till kommunens resultat och ställning.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a. att
-

Det är en något kort kommentar från revisionen till redovisning
av verksamhetsmässig måluppfyllelse och därför lite svårt att
veta vad som saknas. Vi är medvetna om att vissa mål fortfarande är lite trubbiga och svåra att mäta av. Detta arbetar vi
på och t.ex. socialnämnden kommer att arbeta fram nya mål

-

Styrmodellen är helt riktigt inte beskriven i förvaltningsberättelsen. En mer detaljerad beskrivning finns under varje del i
verksamhetsberättelserna. Detta är ett medvetet val vi gjort för
att inte ha samma beskrivningar på flera ställen och för att försöka minska omfattningen på bokslutet som tidigare kritiserats
för att vara för stor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2017-12-31
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-25

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per
2017-12-31som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

40

§ 117
Förordnande av dataskyddsombud
(KS 2018/137)
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna
gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsombudets, bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora insatser
för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga anmäler
sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsombudet.
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats om att föreslå kommunernas gemensamma ITstrateg Per Wadlin som dataskyddsombud för Köpings, Arbogas
och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-04-17

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
-

entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, som personuppgiftsombud och

-

förordna Per Wadlin, Köpings kommun som dataskyddsombud

Beslutet anmäls till Dataskyddsinspektionen.
Besluten gäller från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Dataskyddsinspektionen, Ann Karlsson, Per Wadlin och
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 118
EU-handslag för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang om EU (KS 2018/214)
I december 2016 meddelade EU- och handelsminister Ann Linde
att hon skulle ingå handslag med parter på lokal och regional nivå
för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang i Sverige när
det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.
Den 24 januari 2018 genomfördes ett handslag med EU-ministern
tillsammans med Region Västmanland och SKL. Insatsen var ett
steg i att stärka Kungsörs arbete med EU-frågor och riktas till
förtroendevalda och tjänstepersoner i samverkan med regeringen,
SKL och Region Västmanland.
I tjänsteskrivelse beskrivs bl.a. bakgrund och förslag till
åtaganden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-04

Beslut

Kommunstyrelsens ingår EU-handslag för ökad delaktighet med
åtaganden enligt redovisat förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Näringslivsutvecklaren, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 119
Projektanställningar som utvecklare av digital teknik (KS 2018/231)
Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-05-21, § 6 med skriftlig reservation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att inom befintlig budget projektanställa utvecklare
av digital teknik. Anställningarna görs för ett år.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
ändring så att kostnaderna för projekten ska hämtas ur kommunens budgeterade överskott.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden framskrivet förslag
mot Mikael Petersons yrkande och finner att styrelsen beslutat
enligt Petersons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att projektanställa utvecklare av digital teknik.
Anställningarna görs för ett år och kostnaderna för detta hämtas
ur kommunens budgeterade överskott.

usterandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
ekononomen för barn- och utbildningsnämnden,
ekonomen för socialnämnden, akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 120
Omprövning av avtal med Galtens Fiskevårdsförening kring båtplatser vid Tegeludden, del av Kungsör 3:1 (KS 2017/152)
Kommunstyrelsen beslutade i april 2017 att tillstyrka Galtens
Fiskevårdsförening önskan om att
- behålla möjligheten att ha sina mindre båtar (ekor) förtöjda
under sommaren och upplagda på land under vintern vid Åparken, Tegeludden
- ha möjlighet att anlägga mindre bryggor för båtplats
Föreningen skulle ansvara för att parkområdet i strandlinjen hålls
städad och välvårdad. Ingen vinterförvaring i Å-parken.
I samband med detta fick Kungsörs KommunTeknikAB i uppdrag
att teckna ett skriftligt avtal med Galtens fiskevårsföreningen.
Avtalet skulle omprövas efter ett år.
Kungsörs KommunTeknik AB anser att avtalet fungerar bra och
finner inte anledning att ompröva det. Avtalet bör förlängas med
ett år i taget med tre månaders ömsesidig uppsägning. Om kommunstyrelsen ställer sig bakom detta kontaktar bolaget föreningen
och meddelar dem detta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 89
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-05-25

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Galtens Fiskevårdsförening kring båtplatser vid Tegeludden kan förlängas med ett år
i taget med tre månaders ömsesidig uppsägning.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att meddela föreningen detta och eventuellt teckna kompletternade skrifltigt avtal
med föreningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Galtens Fiskevårdsförening, Kungsörs KommunTeknik
AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 121
Investering – Renovering av gamla Södergården, etapp 2 (KS 2018/257)
Socialförvaltningen har inhämtat två förslag till renovering av
Södergården för nämnden att ta ställning till:
- Alternativ 1 - innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering
- Alternativ 2 - innebär dessutom att smärre justeringar av
boendet görs för att minska en av boendeenheterna till att vara
anpassade efter dagens krav på småskalighet.
Socialnämnden har tagit ett principbeslut enligt alternativ 2. Det
innebär att den ena boendeenheten delas till två enheter vilket ger
ca 10 lägenheter per boendeenhet. En korridor sätts upp. I och med
detta delas det nuvarande matrummet av och ett personalrum
behöver flyttas för att möjliggöra en tillräckligt stor matsal i den
ena boendeenheten.
Alternativet har kostnadsberäknats till 27 853 000 kronor. Nämnden önskar att kommunstyrelsen fattar beslut om att Kungsörs
KommunTeknik AB (KKTAB) kan göra den investering som behövs för att iordningsställa etapp II.
Nämnden återremitterade ärendet i den del som gäller hyreshöjning, i syfte att förvaltningen tillsammans med KKTAB redovisar
en specificerad kalkyl för höjningen till nämndens sammanträde i
juni.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-05-24, § 67 inklusive
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17, reviderad
2018-05-24

Beslut

Kommunstyrelsen ger klartecken till att påbörja renoveringen av
Södergården och beviljar investeringen ”Renovering av Södergården, etapp II”. Investeringen får ianspråkta maximalt 28 miljoner
kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
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§ 122
Firmateckning i Kungsörs kommun 2018,
revidering (KS 2018/11)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om att kommunchefen
och ekonomichefen 2018 får teckna Kungsörs kommun firma var
för sig eller i förening. Detta kan vara på t.ex. köpekontrakt,
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal.
Förvaltningen har konstaterat att detta bör utökas med tekniska
chefen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsen protokoll 2018-01-29, § 30

Beslut

Kommunstyrelsen kompletterar sitt beslut från den 29 januari
2018, § 30 så att följande personer är kommunens firmatecknare
var för sig eller i förening 2018:
-

Justerandes sign

Kommundirektören,
Ekonomichefen och
Tekniska chefen

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, ekonomichefen, tekniska chefen,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§ 123
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 29 mars 2018, § 3,
beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 46 440 kronor
för andra halvåret 2017. Bidragen fördelas på 12 föreningar.
Dnr KS 2018/31.
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 9 april 2018, § 4,
beviljat Kung Karls Bygdegårdsförening ett arrangemangsbidrag
med 5 000 kronor för öppet hus i Granhammars bygdegård den 26
maj 2018. Dnr KS 2018/144
Kommundirektör Claes-Urban Boström har den 20 april 2018, § 8,
gett Örebro kommuns ekonomidirektör Johanna Larsson fullmakt
att utföra och bevaka Kungsörs kommuns (212000-2056) talan i
mål hos förvaltningsdomstol i överprövning av upphandling av
Vård och behandling för barn och unga. Dnr KS 2018/175
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 15 maj
2018, § 9, antagit förvaltningens förslag som kommens yttrande
över remissen Ökad styrning av myndigheters lokalisering.
Dnr KS 2018/68
Beslut
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§ 124
Meddelanden
Beviljade schakttillstånd till:
•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Bältgatan 5 i Kungsör för ny
servis samt kabelskåpsbyte under perioden 2018-04-23 –
2018-06-30. Dnr KS 2018/167

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Skolgatan/Torggatan i Valskog för förläggning av fjärrvärme under perioden 2018-05-14
– 2018-05-25. Dnr KS 2018/170

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Tessingatan/Drottninggatan
i Kungsör för att byta ut defekta ventiler på fjärrvärmeledningar innan ombyggnad av Drottninggatan under perioden 201805-21 - 2018-06-08. Dnr KS 2018/171

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på cykelbanan vid Trädgårdsgatan 16 - utbyte av defekt fjärrvärmeservis till Hagaskolan
under perioden 2018-06-11 - 2018-06-21. Dnr KS 2018/172

•

Mälarenergi AB schaktar på Drottning Kristinas väg – anslutning av fjärrvärme under perioden 2018-06-04 - 2018-06-22.
Dnr KS 2018/228

•

Mälarenergi AB schaktar på Källgatan – anslutning av fjärrvärme under perioden 2018-06-04 - 2018-06-22.
Dnr KS 2018/229

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till
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•

Perssons Delikatesshandel AB för traditionell marknad med
knallar och karuseller i Valskog den 21 april 2018.
Dnr KS 2018/168

•

Kungsörs Socialdemokratiska Arbetarekommun - 1:a maj
firande med aktiviteter och tal i Pinnparken samt en marsch.
Dnr KS 2018/166

•

Uteservering på Nellies under perioden 2018-05-01 –
2018-09-16. Dnr KS 2018/163

•

Kungsörs Bollklubb – marknad och tivoli 2018-04-27 –
2018-04-28. Dnr KS 2018/162
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•

AB Strängbetong – avser skyddsjakt kråkfåglar inom inhägnat
område på AB Strängbetong, Kungsgatan 2 i Kungsör.
Dnr KS 2018/45

•

Nationaldagsfirande med marsch – offentlig tillställning. Dnr
KS 2018/200

•

Sörmlands travsällskap – Uppställning av lastbil som scen på
torget för marknadsföring av Sundbyholmstravets
travarrangemang – Kungsörsdagen 2018-05-12.
Dnr KS 2018/207

Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2017: Centerpartiet. Dnr KS 2018/70
Ekonomisk flerårsplan 2019-2021 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2018/192
Länsstyrelsen har besluta 2018-04-30 om tillstånd till skyddsjakt
efter storskarv i Mälaren för yrkesfiskare i Mälaren till och med
den 31 december 2018. Dnr KS 2018/198
Länsstyrelsen har den 2 maj 2018 beslutat bevilja Kungsörs kommuns ansökan om stöd till bostäder för äldre (Södergården) om
3 960 000 kronor. Dnr KS 2018/131
Mälarens vattenvårdsförbund har skickat en inbjudan till föreningsstämma den 16 maj 2018. Dnr KS 2018/199
Skrivelse från Astma- och allergiförbundet – Prioritera upprustning av skollokaler. Dnr KS 2018/208
Kallelse till årsstämma och styrelsemöte 2018-05-18 - Arbogaåns
rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 Samfällighetsförening. Dnr KS 2018/211
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Kallelse till Hedströmmens Vattenförbund - Ordinarie stämma
2018-05-25. Dnr KS 2018/212
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Kungsör –
Västerås och omvänt den 11 maj – 10 november 2018.
Dnr KS 2018/79
Protokollsutdrag från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-04-19 § 49 Revisionsrapport, Granskning av bokslut och
årsredovisning 2017. Dnr KS 2018/85

•

Strategisk regional beredning 2018-04-06 § 21 Genomförande
av regional transportinfrastrukturplan. KS 2017/404

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 29 Svar på
revisionsrapport – Grundläggande granskning. KS 2018/134

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 27 Svar på
revisionsrapport – Uppföljning av intern kontroll. KS 2018/135

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 87 Svar på
revisionsrapport – Uppföljning av kommunens modell för
målstyrning. KS 2018/136

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör 2018-04-10 § 44-56

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-04-19, § 41-56

•

Region Västmanland, strategisk beredning 2018-02-02 § 1-14

•

Region Västmanland, strategisk beredning 2018-04-06 § 15-31

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
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•

Öppna upp Kungsörsleden längs Mälaren. Dnr KS 2018/165

•

Sopning av gator i Valskog. Dnr KS 2018/173
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Tekniska chefen Stig Tördahl och kommundirektören Claes-Urban
Boström har undertecknat
•

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheten Skillinge 2:259 (Skäggdoppingevägen 8).
Dnr KS 2018/202

•

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheten Skillinge 2:247 (Sandviksvägen 1). Dnr KS 2017/203

Socialchefen i Arboga Marjo Savelius och ekonomichefen i
Kungsör Bo Granudd har gjort en framställan om överenskommelse om förtida upphörande av avtal om leverans av arbetskläder
till kök, vård, städ och labb. Dnr KS 2018/196
Skrifter:
•

En hållbar berättelse – Riksbyggens hållbarhetsredovisning
2017

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

18:09 – Information om överenskommelse om Särskild AGSKL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9
och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

•

18:15 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar

•

18:17 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018

•

18:18 – Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

•

18:19 – Politiska partier inom vård och äldreomsorg
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