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§ 17 
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
a) Räddningstjänsten (Dnr KS 2020/53) – Räddningschef 

Tobias Erdsjö, Västra Mälardalens Kommunal Förbund 
deltar via länk och informerar om läget för räddningstjäns-
ten. Arbetet är inriktat på att få alla beslut klara så att rädd-
ningstjänsten kan anslutas till Mälardalens Brand- och 
räddningsförbund (MBR) från den 1 januari 2021.  
 
Endast smärre förändringar görs i nuläget. Finns en risk för 
överdrag i personalbudgeten då inga personalneddragningar 
görs i nu. Arboga blir en deltidsstation där några utbildas till 
styrkeledare. Arbogas heltidspersonal kommer att tillhöra 
Köping. Kungsör blir kvar som deltidsstation.  
 
Räddningschefen återkommer vid senare tillfälle för djupare 
presentation. 
 

b) Ekonomi (KS 2020/108) – Kommundirektör Claes-Urban 
Boström rapporterar Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har aviserat om lägre prognos. Mer ingående rapport 
lämnas vid nästa sammanträde. 
 

c) Fördjupad samverkan (KS 2020/107) – Kommundirektör 
Claes-Urban Boström rapporterar från styrgruppsmöte förra 
veckan. Där gjordes en dragning kring IT och system. Ambi-
tionen är att få en samlad bild över samtliga system som 
finns med kostnader och systemansvar. Uppdraget är att titta 
vidare på vad vi kan göra inom området med bl.a. digital 
omställning. 
 
Skolorganisationerna gör ett arbete för att införa samma 
system i all tre kommunerna. Det kommer att kräva likartat 
arbetssätt och möjligen sänkta kostnader för den årliga 
driften. 
 
En första rapport kring kommunförbundets organisation 
kommer på onsdag. 
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d) Jämställdhetsrådet – Stellan Lund är kommunens represen-
tant i rådet. Eftersom han inte är närvarande vid dagens sam-
manträde tas rapporten istället upp vid nästa möte. 
 

e) Integrationsrådet - Mikael Peterson är kommunens repre-
sentant i rådet. Han rapporterar från rådets möte den 5 mars.  
 

f) Läget kring Covid 19 (Dnr KS 2020/109) – Kommundirek-
tör Claes-Urban Boström lämnar en rapport om aktuellt läge, 
bl.a. 
- läget ansträngt i vissa delar av landet 
- inget bekräftat fall hos oss ännu 
- sammantaget görs bedömningen att viruset har måttlig 

påverkan i organisationen idag. Några nedslag: 
- ca 30 procents sjukfrånvaro inom vård- och omsorg 

samt skolan 
- kommunikationsenheten har jour även helg och där 

ser man på möjlig samverkan med Arboga 
- alla yrkesgrupper som man flyttas om ifall behov 

uppstår har listats  
- Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten 

AB ser personalbrist som största risk.  
- Kungsörs Fastighets AB har stängt för personliga 

besök 
- vård- och omsorg har gjort många planer och scena-

rier  
- företag hjälper till med skyddsmaterial och tillverk-

ning av skyddsmaterial.  
- Komvux och gymnasiet kör undervisning på distans  
- inom grundskola förbereds för eventuell distansut-

bildning  
- föräldrar med barn i barnomsorgen har uppmanat att 

bara nyttja barnomsorgen om man har behov av den 
- arbete med att lista åtgärder som kan göras för att 

stötta företagen och föreningar pågår  
 

Beslut              Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 18 
Svar på motion – Inför ”Bostad först” i 
Kungsörs kommun (KS 2019/407) 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att 
- snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs kommun. 
- söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen för 

att kunna erbjuda bostäder enligt modellen 
- söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen för 

att utveckla stödteam kring personer som har bostäder enligt 
modellen 

- vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i 
någon form. 
 

Ärendet har varit hos socialförvaltningen och Kungsörs Fastighets 
AB för yttrande. De åtta grundläggande värderingarna för bostad 
först innebär att socialtjänstens och bostadsbolagets möjlighet att 
ställa krav på att ta emot insatser och att följa upp dessa försvinner 
då den enskilde får ett kontrakt utan krav på insatser. Vi ser inte 
heller något behov av att starta ett härbärge då vi inte har vare sig 
underlag eller resurser för en sådan verksamhet. Förslaget är därför 
att motionen avslås. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 2019-12-03 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-13, § 18 
• Yttrande från socialchef Lena Dibbern och VD KFAB Mats 

Åkerlund 2020-03-04 
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 

2020-03-11 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 19 
Svar på motion – Utveckla musikskolan  
(KS 2018/267) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ut-
veckla musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument 
och sång kan göra det i Kungsör. 
 
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
under 2018 och återremitterats under 2019 för komplettering av 
det första svaret. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tagit fram ett förslag till 
beslut som bygger på att barn- och utbildningsnämnden får i upp-
drag att undersöka möjligheterna till samverkan inom ramen för 
fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19, § 60 
• Tjänsteskrivelse från biträdande barn- och utbildningschef 

Lars-Erik Lindvall 2018-11-28 
• Kompletterande yttrande från biträdande barn- och utbild-

ningschef Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor 
från 2015  

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 170 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 20 
• Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-03 
• Tjänsteskrivelse kommundirektör Claes-Urban Boström 2020-

03-11 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i upp-
drag att utreda möjligheten att få till en utveckling av musiksko-
lan genom samverkan med övriga kommuner i Västra Mälarda-
len förutsatt dessa kommuners intresse av att medverka i en 
sådan samverkan. Resultatet ska återrapporteras till kommun-
styrelsen under 2020.  
 
Kommunfullmäktige anser att motionen härmed är besvarad. 
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§ 20 
Svar på motion – Politiska partiers tillträde 
till KFABs låsta entréer 2019 (KS 2019/330) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till 
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna 
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få 
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns 
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska 
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och 
bedriva dörrknackning. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB) på remiss. 
I sitt yttrande skriver de att KFAB sedan ett antal år är igång med 
ett arbete med att öka tryggheten i och omkring sina fastigheter. 
Detta arbete genomförs bland annat tillsammans med hyresgäster 
genom trygghetsvandringar i områden. De har också erhållit 
förslag från sina kunder att inte låta byggnaderna vara tillgängliga 
under dagtid. Därför föreslås ett avslag på motionen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning påpekar i sin tjänsteskrivelse att 
ägardirektiv inte ska användas på det sättet som föreslås i motio-
nen. Ett ägardirektiv är ett dokument som används som utgångs-
punkt för styrelsens strategiska arbete. Frågan bör därför hanteras i 
bolaget och inte från kommunfullmäktige.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 164 
• Yttrande från Kungsörs Fastighets AB 2020-03-05 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-

05 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Niklas Magnusson (M) och 
- avslag från Rigmor Åkesson (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå 
avslag på motionen.  
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Votering begärs och ska genomföras.  
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för avslag röstar ja. Den som röstar för bifall till 
motionen röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth 
Kjellin (S), Christer Henriksson (V), Rigmor Åkesson (S), 
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD), 
Lars-Gunnar Andersson (SD) och Mikael Peterson (S). 
 
Nej röstar: Niklas Magnusson (M) och Ewa Granudd (M). 
 
Omröstningen utfaller med 9 ja- och 2 nejröster. Kommunstyrelsen 
har därmed beslutat föreslår avslag på motionen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Niklas Magnusson 

(M) och Ewa Granudd (M) muntligt. 
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§ 21 
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök 
i Björskogsskolan (KS 2017/41) 

Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska 
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola, 
skola och fritidshem.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som 
i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya 
skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att leverera till samtliga 
för- och grundskolor men att förslaget var praktiskt genomförbart. 
Förvaltningen fick då i en återremiss från kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.  
 
I sitt nya yttrande föreslår barn-och utbildningsnämnden avslag på 
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att 
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu ut-
retts och blir alltför höga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och utbild-
ningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en till-
kommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade åter ärendet med hänvisning 
till den nya köksorganisationen som planeras. Kommunstyrelsens 
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett 
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer 
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen 
men att motionen ändå kan avslås.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2 
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• Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2019-12-16 
• PM kostnader ombyggnation KKTAB 2020-03-02 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 22 
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2020/94) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsrapport granskning av ÅR VMKF  
 

KS överläggning Mikael Peterson (S) Linda Söder Jonsson (S) och Madelen Fager 
(C) meddelar att de inte deltar i beslutet. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälar-

dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019. 
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§ 23 
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/79) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Myndighets-

förbund  
• Protokoll från förbundsdirektionen 2020-02-26 
• Missiv och revisionsberättelse granskning av bokslut 2020-

03-04 
 
KS överläggning Petter Westlund (C) och Christer Henriksson (V) meddelar att de 

inte deltar i beslutet. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna 
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019. 
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§ 24 
Årsredovisning 2019 för Gemensamma över-
förmyndarnämnden (KS 2020/85) 
Gemensamma översiktsnämnden har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör årsredovisning 2019 

 
KS överläggning Linda Söder Jonsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Gemen-

samma överförmyndarnämnden och beviljar ansvarsfrihet för 
kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 
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§ 25 
Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
(KS 2020/81) 
Enligt 8 kap. 9 § i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla rikt-
linjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrif-
ter. 
 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 decem-
ber 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling 
med nr D.28. 
 
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som 
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i 
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige 
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade 
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade 
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför 
lyftas igen för beslut.  
 
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite 
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga 
• SN protokoll 2020-02-25 § 17 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i 
Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.  
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§ 26 
Revidering av priser för måltider i Avgifter 
för socialtjänsten (KS 2020/361) 
Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020 
efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019. 
Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.  
 
Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett 
förslag till nya måltidsavgifter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28 

med bilaga 
• Socialchefens protokoll 2020-01-28 § 3 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och 

omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från 
och med den 1 maj 2020 i enlighet med socialchefens och kost-
chefens förslag. 
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§ 27 
Ny kostorganisation – konsekvensanalys 
(KS 2020/95)   
I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslutade 
kommunfullmäktige att se över kostverksamheten i kommunen 
gällande dess organisering samt eventuellt inrätta den under kom-
munstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys. 

 
Konsekvensanalysen är nu genomförd och det analysen visar är 
att det är få eller ens någon negativ effekt av att flytta kostorga-
nisationen från barn- och utbildningsförvaltningen till kommun-
styrelsens förvaltning. Det får heller inte några negativa konse-
kvenser för barnen. Analysen visar däremot på flera positiva 
effekter. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport konsekvensanalys 2020-03-09 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framför Ewa Granudd (M) 

ett tilläggsyrkande ”En redovisning i kommunstyrelsen ska göras 
varje månad under hösten då kommunstyrelsen tagit över 
verksamheten.” 

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunsty-

relsen beslutar enligt förslaget inklusive Ewa Granudds tilläggsyr-
kande och finner att så är fallet. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige godkänner konsekvensanalysen av kostverk-
samhetens organisatoriska flytt från barn- och utbildningsförvalt-
ningen till kommunstyrelsens förvaltning. 

   
Kommunfullmäktige flyttar kostverksamheten från barn- och utbild-
ningsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. 

 
Kommunfullmäktige flyttar måltidsverksamheten på Malmberga 
förskola till kommunens kostverksamhet. Måltidsproduktionen ska 
dock vara kvar i köket på Malmberga förskola. 
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Kommunfullmäktige slår samman kostverksamheten med den sam-
manslagna städverksamheten och bildar en ny enhet, kost- och 
städenheten. Denna enhet ska organisatoriskt finnas i kommunsty-
relsens förvaltning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nya kost- och städenheten ska 
vara i drift från och med den 1 augusti 2020 och att alla 
nödvändiga åtgärder vidtas för dess verkställande under 
våren/sommaren 2020. 
 
En redovisning i kommunstyrelsen ska göras varje månad under 
hösten då kommunstyrelsen tagit över verksamheten. 
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§ 28 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2019 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2020/91) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Årets redovisade resultat är 1,5 miljoner kronor. Resultatet före 
återbetalning till kunder är 7,7 miljoner kronor. 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag 2020-
02-28 § 12-13 jämte handlingar 

 
KS överläggning Linda Söder Jonsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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§ 29 
Bokslut och årsredovisning 2019 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/77) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 
- kommunstyrelsen -0,2  
- barn- och utbildningsnämnden -0,2  
- socialnämnden -0,4 
- TOTALT verksamheter -0,8 
Finansieringen   +3,9 
TOTALT  +3,1 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 8,2 miljoner 
kronor som resultat för 2019, vilket är 3,1 miljoner kronor över 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB -0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB -5,4 
- Kungsör Vatten AB +/-0,0 
- Kungsörs Fastighets AB +5,5 

 
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,1 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
  
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
93 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar ett 
negativt resultat med 2 054 000 kronor. Förbundens bokslut 
behandlas som separata ärenden.  
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till Årsredovisning 2019 
• Protokoll kommunstyrelsens bokslutsberedning 2020-03-09,  

§ 1 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning pekas på vissa saker som 

bör förtydligas/justeras inför kommunfullmäktiges hantering av 
ärendet. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Kungsörs 
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen. 

 
Protokollsanteckning Madelene Fager (C) anmäler en protokollsanteckning. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-03-23   21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 30 
Reviderad förbundsordning för Samordnings-
förbundet Västra Mälardalen (KS 2020/206) 
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
ändrades under 2019. Försäkringskassan påpekade dock att mening-
en ”Tekniskt hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, 
när det inte finns möjlighet att vara fysiskt på plats.”, behöver strykas. 
 
Med anledning av detta har Förbundssamordnare Linda Anderfjäll 
skrivit fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive 
medlems fullmäktige beslutar om förändringen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, samt Utkast ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-12-
12 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Västra Mälardalen.   
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

övriga medlemmar. 
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§ 31 
Fördjupad samverkan – Avtal och överens-
kommelser inom individ- och familjeomsorg, 
familjerätt och alkoholhandläggning  
(KS 2020/78) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och 
arbetat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har 
resulterat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring 
samverkan – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamilje-
hem. 
 
Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrel-
sen.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl. 
sammanställning över alla överenskommelser och avtal inom 
individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandlägg-
ning. 

• Socialnämndens protokoll 2020-02-25, § 23 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal om 
familjehemsvård/jourfamiljehem.  

 
 Socialchef Lena Dibbern får i uppdrag att teckna avtalet. 

 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kom-
muner fattar motsvarande beslut. 
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§ 32 
Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs 
kommun 2019 – 2022 (KS 2020/73) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
En uppföljning har gjorts av 2019 års utbildning och övningsplan 
och en detaljerad plan för 2020 har utarbetats. Materialet omfattar 
allmänna utgångspunkter för utbildning och övning inom kris-
beredskap och civilt försvar. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Beredskapssamordnare Lena Dahl-Nielsens tjänsteskrivelse 

2020-02-14 jämte förslag till plan 
 

Beslut Kommunstyrelsen fastställer utbildnings- och övningsplanen för 
Kungsörs kommun för år 2020. 
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§ 33 
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidi-
ga och samordnade insatser kring ungdomar 
(KS 2020/82) 
KMPG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en uppföljning 
av en tidigare revisionsrapport hur samverkan fungerar mellan 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommun-
styrelsen avseende arbetet med barn- och unga i skola och individ- 
och familjeomsorg. Den sammanfattande bedömningen utifrån 
granskningens syfte är att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har agerat för att skapa förutsättningar för en 
ändamålsenlig samverkan. Kommundirektören fick i uppdrag att 
skriva ett svar till revisionen på uppföljningen avseende att 
 
- fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas 

mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
- säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna 

kontrollmoment i sin internkontroll 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-27 att få uppföljning två ggr 
per år från nämnderna om det gemensamma uppdraget att 
samverka kring barn och unga som far illa. 
 
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument 
kallat Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är 
beslutat av de båda samverkande nämnderna. Förvaltningarna 
kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp om vilka tidiga 
och samordnade insatser som ska utvecklas för att säkerställa att 
det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningarna.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl. 
Samverkansdokumentet ODIN 

• Socialnämndens protokoll 2020-02-25, § 24 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 §, 12 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen och lägger den 

till handlingarna. 
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§ 34 
Slutredovisning av investering – Utbyggnad 
av parkering vid Centralvallen (KS 2018/476) 
Kommunstyrelsen beslutade om att bevilja investeringen ”Utbygg-
nad av parkering vid Centralvallen” i november 2018 om max 
350 000 kronor. 
 
Slutredovisning gjordes på kommunstyrelsen 2020-02-24 att 
investeringen var färdigställd 2019-11-01. Det slutgiltiga beloppet 
har efter detta korrigerats. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-11-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 196 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24 § 25 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2020-03-04 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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§ 35 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner i nämnderna och bolagen i 
kommunkoncernen 2020 (KS 2020/74) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Som ett led i detta har interkontrollplanerna för 2020 
begärts in. Dokumenten har godkänts av respektive nämnd. 
Bolagen tar sina planer senare under våren och redovisas därefter.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2020 med bilagor och tjänsteskrivelse – 
Socialnämnden   

• Protokoll socialnämnden 2020-02-25, § 22 
• Internkontrollplan 2020 med bilagor och tjänsteskrivelse – 

Barn- och utbildningsnämnden 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 17 

 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna antagit internkont-

rollplaner för 2020.  
 
 Som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt önskar kommunstyrelsen 

en rapport från nämnder och bolag efter årets slut utifrån fast-
ställda planer. 
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§ 36 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av internkontroll 2019 (KS 2019/61) 
Nämndernas uppföljningar har begärts in. Respektive nämnd har 
godkänt uppföljningarna. Bolagens internkontroller redovisas i 
respektive bolagsstyrningsrapport i separata ärenden.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av internkontrollplan 2019 – Socialnämnden 
• Socialnämndens protokoll 2020-02-25, § 21 
• Uppföljning av Internkontrollplan 2019 – Barn- och 

utbildningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 16 
 

Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av 
den planerade internkontrollen 2019 och redovisat de avvikelser 
man sett och hur dessa har hanterats. 
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§ 37 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den 11 mars 
2020, § 2, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs 
kommuns yttrande över samråd för ny 132 kV-ledning mellan 
Duvhällen vindkraftpark i Eskilstuna kommun och befintlig 132 
kV-ledning vid Lindhult i Kungsörs kommun. Dnr KS 2020/56 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandet till handlingarna. 
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§ 38 
Meddelanden 
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2019: Centerpartiet. Dnr KS 2020/41 
 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Kungsör - Sigtuna och omvänt för Öhmans Lyftservice 
AB mellan 4 mars - 2 april 2020. Dnr KS 2020/4 

 
Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26, § 16 Uppföljning - 
internkontroll 2019. Dnr KS 2019/61 

• Regionfullmäktige § 13 Revidering av samverkansavtal för den 
gemensamma hjälpmedelsnämnden. Dnr KS 2019/62 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2020-02-26, §§ 13-14. Dnr KS 2019/368, KS 2020/80 

• Socialnämnden 2020-02-25, § 24 Modell för samarbete i form 
av tidiga och samordnade insatser kring ungdomar.  
Dnr KS 2020/82 

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 15 Lägesrapport 
– Modell för samarbete för tidiga och samordnade insatser 
kring ungdomar. Dnr KS 2020/82 

 
Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2020-02-26 § 11-21 

  
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida: 

• Hastighetsbegränsning på Storgatan. Dnr KS 2020/87 
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Tecknade avtal: 

• Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med 
Embrace Safety AB – IT-systemet Embrace. Användarna av 
systemet kan bland annat kartlägga och analysera brottshän-
delser, otrygghetsskapande händelser, avvikelser och otrygga 
platser. Dnr KS 2020/92 

 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär: 

• 20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarför-
bundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  

• 20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt 
diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglig-
het  

• 20:11 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyl-
digheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra sprid-
ning av Covid-19, orsakad av coronavirus  

• 20:12 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyl-
digheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att för-
hindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 39 
Stöd till näringsliv och föreningsliv med an-
ledning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
(KS 2020/210) 
Både näringsliv och föreningsliv drabbas hårt ekonomiskt av 
Covid-19, orsakad av coronavirus.  
 
Förvaltningen har påbörjat en inventering av vad kommunen kan 
göra för att lindra effekterna.  
 
Staten har utlovat kommunerna möjlighet att eftersöka kostnader 
med anledning av Covid-19. Hur detta ska gå till och vilka kost-
nader som kan eftersökas undersöks. 
 

Beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta 
inventeringen av vad kommunen kan göra för att stödja näringsliv 
och föreningsliv med anledning av Covid-19 och återkomma till 
nästa sammanträde med förslag på sådant som kräver politiska 
beslut. 
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§ 40 
Öppna för möjlighet till deltagande i sam-
manträde på distans – Komplettering av Ar-
betsordning för kommunfullmäktige respek-
tive Arbetsordning för kommunstyrelse och 
nämnder (KS 2020/112) 
För att det ska vara möjligt att öppna för deltagande i sammanträde 
med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder på distans 
måste de båda arbetsordningarna kompletteras. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse för för-
utsättningarna för deltagande på distans. Förvaltningen lämnar 
förslag till reviderade lokala bestämmelser i de båda arbetsord-
ningarna enligt följande: 
 
a) Arbetsordning för kommunfullmäktige kompletteras med: 
 

”Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sam-
manträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sam-
manträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till kommunfullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden beslutar om närvaro får ske på 
distans.” 

 
b) Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder kompletteras 

med: 
 

”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshand-
lingar, bild eller ljud om inte det aktuella sammanträdet är 
öppet för allmänheten. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 
sekreterare. Ordföranden beslutar om närvaro får ske på 
distans.” 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-03-23 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige kompletterar Arbetsordning för kommun-

fullmäktige respektive Arbetsordning för kommunstyrelse och 
nämnder med lokala bestämmelser för att öppna för möjligheten 
att delta i sammanträde på distans enligt förvaltningens förslag till 
formulering. 
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