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Per Strengbom
Ordförande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Sammanträdestider för kommunfullmäktige
2018 (KS 2017/375)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018. Förslaget innebär att
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den
fjärde måndagen i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2018 till:
15 januari,
12 februari,
12 mars,
9 april,
14 maj,
11 juni,
17 september,
8 oktober,
15 oktober (konstituerande möte, nya kommunfullmäktige)
12 november och
10 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om
inget annat beslutas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-09-11

KS 2017/375

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Förslag till sammanträdestider 2018
Under de senaste åren har kommunstyrelsen sammanträtt den fjärde måndagen i
månaden och kommunfullmäktige två veckor efter kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att samma ordning ska gälla för 2018, med några avsteg:
•

Kommunfullmäktige – 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11
juni, 17 september, 8 oktober, 15 oktober (konstituerande möte), 12
november och 10 december

•

Kommunstyrelsen – 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18
juni, 3 september, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december

Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås, liksom innevarande år, börja
klockan 18.30 och kommunstyrelsen klockan 16.00. Avvikelser kan bli aktuella.
Övrigt
Presidieberedningen träffas måndagen två veckor före kommunstyrelse klockan
13.00.
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås under 2018
vara:
- Bokslutsberedning – 5 mars (kl. 13.00-16.30), och 8 oktober (kl. 08.3012.00)
- Budgetberedning – 23 april (kl. 08.30-12.00), 7 maj (kl 8.30-15.00), 21 maj
(kl. 13.00-16.30) och 12 november (kl. 08.30-12.00)
Tider för utskott, övriga beredningar m.fl. beslutas i särskild ordning och vid
behov.
Nämndernas sammanträdestider bör anpassas efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i
Kungsörs kommun (KS 2017/376)
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att bifalla en motion
med förslag att införa ett kultur- och idrottsstipendium för att lyfta
fram och uppmuntra personer för deras insatser inom kultur och
idrott. Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att ta fram
kriterier, se på stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska
delas ut.
Ett förslag till Riktlinjer för kultur och idrottsstipendium har nu
tagits fram. Förslaget bygger på att Kungsörs kommun inrättar
-

ett kulturstipendium och ett idrottsstipendium på vardera
5 000 kronor för nu verksamma personer

-

ett hedersstipendium på 5 000 kronor som kan delas ut till
person eller förening som uppmärksammas för förtjänstfulla
insatser över längre tid

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-12
med förslag till Riktlinjer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagna Riktlinjer för kultur- och
idrottsstipendier i Kungsörs kommun.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Vår beteckning

2017-09-12
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kultur- och evenemangssamordnare Lina Ekdahl

Riktlinjer för kultur- och idrottsstipendier i
Kungsörs kommun
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att bifalla en motion med förslag att
införa ett kultur- och idrottsstipendium för att lyfta fram och uppmuntra personer
för deras insatser inom kultur och idrott. Kommunstyrelsens förvaltning fick i
uppdrag att ta fram kriterier, se på stipendiets storlek och lämplig ceremoni då
det ska delas ut.
Ett förslag till Riktlinjer för kultur och idrottsstipendium har nu tagits fram
(bilaga 1.) Förslaget bygger på att Kungsörs kommun inrättar
-

ett kulturstipendium och ett idrottsstipendium på vardera 5 000 kronor för
nu verksamma personer

-

ett hedersstipendium på 5 000 kronor som kan delas ut till person eller förening som uppmärksammas för förtjänstfulla insatser över längre tid

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta föreslagna riktlinjer för
kultur- och idrottsstipendier i Kungsörs kommun.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Förslag till

Riktlinjer för kultur- och idrottstipendier i Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx

Kungsörs kommun delar ut
-

ett kulturstipendium för att lyfta fram och uppmuntra personer för sina insatser
inom Kungsörs kulturliv och

-

ett idrottsstipendium för att lyfta fram och uppmuntra personer inom Kungsörs
idrottsliv.

Stipendierna riktar sig till nu verksamma personer eller föreningar och syftar till att
ge stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling. Stipendierna är på 5 000 kronor
vardera. Stipendierna bör delas ut en gång per år i samband med Valborgsmässofirande.
Kommunen kan också dela ut ett hedersstipendium till person eller förening som har
varit verksam inom kultur eller idrottsområdet i Kungsör. Stipendiet delas ut för
förtjänstfulla insatser över tid.
Nominering
Vem som helst kan nominera någon annan än sig själv till kultur-, idrotts- eller
hedersstipendierna.
För att nominera någon lämnar man in namn och kontaktuppgifter på den nominerade
till Kungsörs kommun, kommunstyrelsen. Nomineringen ska följas av en motivering
till varför just denna person/förening bör tilldelas stipendium samt uppgift på vem det
är som lämnat in nomineringen (inklusive kontaktuppgifter).
Person som blir nominerad ska vara skriven eller verksam i Kungsörs kommun.
Förening ska vara verksam i Kungsörs kommun eller ha en speciell knytning till
Kungsör.
Information om möjligheten att nominera person till stipendierna ska läggas ut på
kommunens hemsida.
Sista dag att nominera person eller förening till stipendium är den sista februari.
Urval och beslut
Nomineringarna sammanställs av kommunstyrelsens förvaltning.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Beslut om vem som tilldelas stipendierna fattas av kommunstyrelsens ordförande
efter samråd i presidieberedningen.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Detaljplaneprocessen för Kungsör
(KS 2017/351)
En ny plan- och bygglag trädde i kraft under 2017. Den innebär
vissa förändringar. Lagen beskriver olika förfaranden:
•

standardutförande – gäller för de flesta detaljplaner. Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska
planförslaget vara förenligt med översiktsplanen och inte antas
medföra betydande miljöpåverkan.

•

begränsat förfarande – är möjligt att tillämpa under förutsättning att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt
att samrådskretsen är liten och tydligt avgränsad. Förfarandet
innehåller endast ett kommunikationssteg.

•

utökat förfarande – gäller detaljplaner som är av betydande
intresse för allmänheten och/eller antas medföra en betydande
miljöpåverkan.

•

samordnat förfarande – gäller exempelvis vid infrastrukturprojekt och när prövning även ska ske enligt annan lagstiftning, oftast miljöbalken. Inom projektet sker samverkan med
andra parter som exempelvis Trafikverket.

En detaljplan startar alltid med ett standardutförande men kan
sedan under processen övergå till ett begränsat förfarande som då
innebär en betydligt kortare handläggningstid än vid standardutförande eller till ett utökat förfarande som då innebär ytterligare
tid än vid standardförfarande.
Vid ett utökat förfarande ska beslut fattas av kommunfullmäktige.
Upp till standardutförande kan beslut delegeras.
En beskrivning av detaljplaneprocessen har tagits fram och kommer att delas ut till den eller de som ansöker om en förändrad
detaljplan så att de kan se hur en detaljplaneprocess går till och hur
lång tid det tar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 6 jämte kommunchefens skrivelse 2017-08-28 och beskrivning av detaljplaneprocessen

KS beredning

Under beredningen noteras att beslutanderätten för standardutförande lämpligen delegeras till kommunstyrelsen med möjlighet
till vidaredelegering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar detaljplaneprocessen i Kungsör och
delegerar beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med
rätt att vidaredelegera.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

Blad

2017-08-30

§6
Detaljplaneprocessen för Kungsör
(KS 2017/351)
Kommunchef Claes-Urban Boström informerade om den nya Planoch bygglagen som trädde i kraft under 2017. Den innebär vissa
förändringar. Lagen beskriver olika förfaranden:
•

STANDARDUTFÖRANDE – gäller för de flesta detaljplaner.
Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland
annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen och
inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

•

BEGRÄNSAT FÖRFARANDE – är möjligt att tillämpa under
förutsättning att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt att samrådskretsen är liten och tydligt avgränsad.
Förfarandet innehåller endast ett kommunikationssteg.

•

UTÖKAT FÖRFARANDE – gäller detaljplaner som är av betydande intresse för allmänheten och/eller antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

•

SAMORDNAT FÖRFARANDE – gäller exempelvis vid infrastrukturprojekt och när prövning även ska ske enligt annan
lagstiftning, oftast miljöbalken. Inom projektet sker samverkan
med andra parter som exempelvis Trafikverket.

En detaljplan startar alltid med ett standardutförande men kan
sedan under processen övergå till ett begränsat förfarande som då
innebär en betydligt kortare handläggningstid än vid standardutförande eller till ett utökat förfarande som då innebär ytterligare
tid än vid standardförfarande.
Vid ett Utökat förfarande ska beslut fattas av kommunfullmäktige.
Upp till Standardutförande kan beslut delegeras till kommunstyrelse eller, i vårt fall, plankommittén att fatta beslut.
En beskrivning av detaljplaneprocessen kommer att delas ut till
den eller de som ansöker om en förändrad detaljplan så att de kan
se hur en detaljplaneprocess går till och hur lång tid det tar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2017-08-30

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunchefens skrivelse 2017-08-28
• Beskrivning av detaljplaneprocessen

Beslut

Plankommitténs förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar detaljplaneprocessen i Kungsör och
delegerar beslut om standardutförande till kommunstyrelsens
plankommitté.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Revidering av Förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2017/377)
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i samband med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige den 10 februari 2014, § 15.
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och
avser förändring i § 4 där förbundets uppgifter utökas med lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11
med förslag till reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget.
Beslutet fattas under förutsättning att förslaget godkänns även av
Arboga kommun.

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-09-11

KS 2017/377

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Revidering av förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av
kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i samband med bildandet av
myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige
den 10 februari 2014, § 15.
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram (bilaga 1) och
avser förändring i § 4 där förbundets uppgifter utökas med lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsutskott i enlighet med förslaget.
Beslutet fattas under förutsättning att förslaget godkänns även av Arboga
kommun.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den xx 2017, § xx
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den xx 2017, § xx

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och
har sitt säte i Arboga kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungsörs kommuner.
§ 3 Syfte
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbarhet, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till förbundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna.
§ 4 Förbundets uppgifter
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande
lagar med förordningar, allmänna råd och lokala stadgar:
-

tillsyn och prövning enligt miljöbalken
livsmedelslagen
tobakslagen
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
alkohollagen inom området gällande folköl
lag om handel med vissa receptfria läkemedel
strålskyddslagen
lag om byggfelsförsäkring
plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som
avser planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor
den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer
på kommunen
prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighetsbildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillståndsoch fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 §
klimat- och energirådgivning
pröva ansökningar om strandskyddsdispens
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Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de framställningar som förbundet finner på kallade, avge yttranden i ärenden som
remitteras till förbundet och medverka i kommunernas planering där frågor
inom förbundets ansvarsområde berörs.
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de
områden och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer.
§ 5 Samrådsgrupp
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i förbundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunstyrelsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna.
§ 6 Förbundets organisation
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller
tillsätta andra beredningsorgan.
§ 7 Förbundsdirektionen
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av
respektive medlems fullmäktigeförsamling enligt följande:
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan medlemskommunernas företrädare. Ordförandeposten utses under första året ur kretsen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordföranden ur
kretsen av Arboga kommuns ledamöter.
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val
av direktion.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som
ledamoten.
Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i
vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen.
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§ 8 Revisorer
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommunfullmäktige i Arboga kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd
med Kungsörs kommun med utgångspunkten att respektive kommun ska
ges möjlighet att vara företrädd av en revisor.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
direktionen.
§ 9 Insyn och rapportering
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt
till insyn i förbundet.
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna.
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som
medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ,
för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.
§ 10 Dialog
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor
som rör budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två
gånger per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning,
omfattning och kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behandlas.
§ 11 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
• revisorerna
• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation
§ 12 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttranderätt.
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§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden
Arboga kommuns officiella anslagstavla är tillika förbundets anslagstavla.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla samt för kännedom
även på övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor.
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt i
denna del. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen.
§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks
på annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska erläggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott.
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april, juli och oktober månader.
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt
följande fördelningstal:
Arboga 60 %
Kungsör 40 %
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets
omfattning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer
som över tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse
om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun.
§ 15 Fastställelse av taxa
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder
för de verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för
fastställelse i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om
taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 september.
Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemensamma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående medlemskommuner om inte lagstadgade hinder möter.
§ 16 Lån, borgen m.m.
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen eller ställa annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande.
Förbundet får dock träffa avtal om operativ leasing av personbilar.
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§ 17 Andel i tillgångar och skulder.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar
och skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäckning enligt 14 §.
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten
samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets
upplösning.
§ 18 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram
som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den
kommande treårsperioden.
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet
med vad som stadgas i 8 kap. 10 § kommunallagen.
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad.
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna.
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Arboga kommun.
Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfattning 15 %.
§ 20 Inträde av ny medlem
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter.
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§ 21 Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat
från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras.
§ 22 Likvidation och upplösning
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av
medlem i förbundet eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand
fördelas mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas
mellan medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst.
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga
medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller
om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
§ 23 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej
kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
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Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skiljeman.
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 mars 2014 1 oktober 2017, under
förutsättning att den godkänts och undertecknats av samtliga förbundsmedlemmar.

Arboga kommun

Kungsörs kommun

Anders Röhfors
Kommunstyrelsens ordförande

Pelle Strengbom
Kommunstyrelsens ordförande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Godkännande av avtal om ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i
Kungsör (KS 2017/296)
Avtal är tecknat mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om
ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör.
Vägavsnittet omfattar väg mellan 250 och korsningen med Malmbergavägen/Granlidsvägen, en sträcka på ca 20 km.
Avtalet gäller endast om kommunstyrelsen godkänner avtalet.
Trafikverket avser att förse Kungsgatan med ny beläggning och
genomföra ombyggnad av gång- och cykelpassager och övergångar innan övertagandet. Efter övertagandet kan kommunen själv
bestämma och genomföra åtgärder på av vägavsnittet.
Diskussionerna om väghållaransvaret för vägavsnittet av den östra
delen fram till korsningen E20 fortsätter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2017-09-04
• Avtal mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om ändrat
väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtal om övertagande av
väghållaransvar för del av Kungsgatan enligt tecknat avtal.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Trafikverket, tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-09-25

§
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2017/378)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens
delegationsordningen delas upp i två delar;
- en kommungemensam del och
- en nämndspecifik del.
Tanken är att den kommungemensamma delen ska vara lika i
kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens delegationsordningar.
Något större arbete har inte lagts ner på det som blir kvar i den
nämndspecifika delen men förvaltningen kan återkomma med
förslag till eventuella revideringar/kompletteringar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-14
jämte förslag till reviderad delegationsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar den förslagna reviderade Delegationsordning för kommunstyrelsen.
Nämnderna uppmanas att omstrukturera sina delegationsordningar på motsvarande sätt och att den kommungemensamma
delen ska antas i den nu föreslagna lydelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en genomgång av den förvaltningsspecifika delen och återkomma med
förslag till eventuella revideringar/kompletteringar.

Reviderad delegationsordning redovisas som KS-handling nr
x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, delegater
med ersättare och akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Vår beteckning

2017-09-14
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Delegation av beslutanderätten görs:
- för att avlasta de förtroendevalda rutinartade ärenden så att den politiska
uppmärksamheten istället kan riktas åt planering, riktlinjer och principiella
frågor eller
- för att göra förvaltningen snabbare och effektivare genom att förkorta
handläggning och beslutsvägar
Detta dokumenteras i en delegationsordning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens delegationsordningen delas upp i två delar; en kommungemensam del och en nämndspecifik
del. Tanken är att den kommungemensamma delen ska vara lika i kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens delegationsordningar.
På uppdrag av kommunchefen har en arbetsgrupp bestående av:
- Frans Flodin, kommunstyrelsens förvaltning
- Lars-Erik Lindvall, barn- och utbildningsförvaltning
- Helena Björnberg, socialförvaltningen
arbetat med att finna delar i delegationsordningarna som bör vara lika i alla
nämnder. För frågor kring personalområdet har även HR-chefen Anne-Britt
Hanson-Åkerblom deltagit.
Arbetet har resulterat i ett förslag (bilaga 1) till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen. I nuläget har inte något större arbete lagts ner på det som blir
kvar i den nämndspecifika delen.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

2017-09-14
Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den förslagna reviderade Delegationsordning för
kommunstyrelsen.
Nämnderna uppmanas att omstrukturera sina delegationsordningar på motsvarande sätt och att den kommungemensamma delen ska antas i den nu
föreslagna lydelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en genomgång av den
förvaltningsspecifika delen och återkomma med förslag till eventuella revideringar/kompletteringar.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr B.01

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, § 195
Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, § 8 (gallring av handlingar i slutarkivet)
Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14, § 63 (ärendet ”utse attestanter” utgår)
Reviderat, efter beslut i kommunfullmäktige 2010-12-13, § 48 (investeringar)
Reviderad av kommunstyrelsen 2012-02-27, § 30 (lönekartläggning)
Reviderat av kommunstyrelsen 2012-03-26, § 55 (bl.a. införlivande av kultur- och fritidsfrågor och vissa tekniska frågor)
Reviderad av kommunstyrelsens 2014-09-29, § 154 (upplåtelse av allmän platsmark,
trafikfrågor)
Reviderad av kommunstyrelsen 2016-11-28, § 251 (lägenhetsregister)
Reviderad av kommunstyrelsen 2017-xx-xx, § xx (bl.a. uppdelning i kommungemensam och
nämndspecifik del)

Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten.
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras.
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet
kan ske endera
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en
annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas.
Uppställning av delegationsordningen
Delegationsordningen är delad i två delar:
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen)
B – En nämndspecifik del
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. Denna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr B.01

gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och delegationsbeslut med D.
Den nya lydelsen gäller från och med den x x 2017.

Del A – kommungemensam del
Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

V

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1. Allmänna juridiska ärenden
A1.1. Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter/organ med
rätt att ingå förlikning m.m.

För talan i personalfrågor
och fastighetsfrågor finns
egen delegation.
För fullmakt i personalfrågor och fastighetsfrågor
finns egen delegation.

A1.2. Ge fullmakt till ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag
A1.3. Yttrande som p.g.a kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut
A1.4. Avvisa försent inkommen överklagan 24 § Förvaltningslagen

D

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

D

Förvaltningschef/
handläggande
tjänsteman
Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef
Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1.5. Utlämnande av allmän handling

V

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1.6. Avslag på begäran om att lämna
ut ej arkiverade allmänna handlingar
eller utlämnande med förbehåll
A1.7. Förordnande av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

D

Förvaltningschef,
avdelningschef,
enhetschef,
registrator,
handläggare
Förvaltningschef Utsedd ersättare
för förvaltningschef
Förvaltningschef Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

D

D

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Ej meddelande till styrelse/
nämnd
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A2. Ekonomiska frågor
A2.1. Omdisponering inom förvaltningens budgetram
a) Över avdelningsgräns

V

Förvaltningschef

b) Inom avdelning/enhet

V

Avdelningschef/
enhetschef
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Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Kungsörs kommuns författningssamling

Ärendegrupp
Ärende

Nr B.01

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

V

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Får inte binda kommunen
vid större åtagande än som
ryms inom budgetramen.

A3. Avtal och upphandling
A3.1. Teckna respektive säga upp
avtal/kontrakt som inte är av principiell
betydelse

Ej meddelande till styrelse/
nämnd
A3.2. Direktupphandling till ett värde
upp till direktupphandlingsvärdet
(enligt LOU) vid varje tillfälle

D

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Efter konkurrensutsättning
och dokumentationsplikt.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4. Personalfrågor
A4.1. Anställning av medarbetare inkl.
överenskommelse om löne- och anställningsvillkor

D

Ansvarig chef
utifrån sina
ansvarsområden

Lönesätts i samråd med
HR-avdelningen
Anställning av förvaltningschef meddelas kommunstyrelse och aktuell nämnd.
Övriga anställningar - ej
meddelande till styrelse/
nämnd.
Anställning av förvaltningschef görs efter samråd med
aktuellt ordförande.
Anställning av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen.

A4.2. Ändring av anställningsvillkor

V

Ansvarig chef
utifrån sina
ansvarsområden

I samråd med HR-avdelningen. För förvaltningschef även samråd med
berört presidium.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.3. Ledighet med lön, andra anställningsförmåner eller annan anställningsform utöver det som anges i lagar och
avtal

V

Förvaltningschef

A4.4. Förordnande av förvaltningschef
under semester, sjukdom o dyl. under
kortare tid

D

Förvaltningschef

Sida 3 (10)

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Kommunchef

Förordnande av kommunchef under semester, sjukdom o dyl. se kommunstyrelsens B-del

Kungsörs kommuns författningssamling

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

A4.5. Uppsägning/avveckling och avskedande av medarbetare

D

Ansvarig chef
utifrån sina
ansvarsområden

Ersättare

Nr B.01

Anmärkning
I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
För förvaltningschef även
efter samråd med berört
ordförande.
Uppsägning/avveckling och
avskedande av förvaltningschef meddelas kommunstyrelse och aktuell nämnd.
Övriga anställningar - ej
meddelande till styrelse/
nämnd
Uppsägning/avveckling och
avsked av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen

A4.6. Beslut om avgångsvederlag
motsvarande max sex månadslöner vid
avslut av anställning som alternativ till
uppsägning

D

A4.7. Omplacering mellan förvaltningar

D

Förvaltningschef

I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

HR-chef

Kommunchef

I samråd med berörda förvaltningschefer. Enighet
krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.8. Disciplinära åtgärder

V

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR- avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.9. Avstängning

V

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR- avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.10. Godkännande av/förbud mot
bisyssla

D

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
För ställningstagande till
bisyssla för kommunchef,
se kommunstyrelsens B-del

A4.11. Pensionsförmåner utanför
pensionsavtal

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

A4.12. Särskild ålderspension enligt
pensionsavtal

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen
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Kungsörs kommuns författningssamling

Ersättare

Nr B.01

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Anmärkning

A4.13. Överenskommelse om fortlöpande facklig tid för fackliga
förtroendemän

V

HR-chefen/
HR-specialist

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.14. Ledighets omfattning och
eventuella löneförmåner för fackliga
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter

V

HR-chefen/
HR-specialist

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.15. Antagande av centrala överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen och arbetstagarnas fackliga
organisationer

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.16. Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap av kommunens samlade
personalfunktion

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

A4.17. Träffande av lokala kollektivavtal

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.18. Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.19. Föra kommunens talan inför
V
domstol och andra myndigheter samt att
träffa överenskommelser i rättstvister

HR-chefen/
HR-specialist

Kommunchef

A4.20. Ge fullmakt till ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter och träffa
överenskommelser i rättstvister
A4.21. Hantering av frågor enligt
samverkansavtalet

D

HR-chef/
HR-specialist

Kommunchef

V

Ansvarig chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.22. Ställningstagande till arbetsvärdering/lönekartläggning

D

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationens
protokoll anmäls till
kommunstyrelsen

A4.23. Riktlinjer för fördelning av
lokala löneutrymmet

D

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationens
protokoll anmäls till
kommunstyrelsen

A4.24. Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer

V

Ansvarig chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

V

Förvaltningschef

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A5. Arbetsmiljö
A5.1. Ansvar för arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagstiftningen

Ej meddelande till styrelse/
nämnd.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

V

Förvaltningschef

Ersättare

Nr B.01

Anmärkning

A6. Miljöansvar
A6.1. Ansvar för miljöfrågor enligt
Miljöbalken

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A7. Kvalitetsarbete
A7.1. Ansvar för det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannivå

V

Förvaltningschef

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd.
Redovisas vid bokslut

A8. Övrigt
A8.1. Förtroendevaldas deltagande
kurser och konferenser

V

Ordförande

A8.2. Anställdas deltagande i externa
kurser och konferenser

V

Respektive chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A8.3. Fastställa förvaltningsorganisation

V

Förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A8.4. Övriga ärenden som inte kan
vänta på beslut vid kommande
styrelsemöte/nämndmöte

D

Ordförande
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Vice ordförande

1:e vice
ordförande

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr B.01

Del B – nämndspecifik del
Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

B1. Frågor rörande fast egendom
B1.1. Köp eller försäljning av fast
egendom där köpeskillingen inte
överstiger tio basbelopp

D

Kommunstyrelsens ordförande

B1.2. Utarrendering (liksom byte av
arrendator) samt upplåtelse av kommunens mark.

D

Fastighetschefen i VD i KKTAB
KKTAB

B1.3. Uthyrning av kommunens
fastigheter (hela eller del av) för en tid
om högst tre år

V

B1.4. Upplåtelse av allmän platsmark

D

Gatuchefen

B1.5. Företräda kommunen inför myndigheter i ärenden om fast egendom
samt att ansöka hos myndighet om
åtgärd rörande fast egendom.

V

Tekniska chefen

B1.6. Ge fullmakt till ombud att företräda kommunen inför myndigheter i
ärenden om fast egendom samt att
ansöka hos myndighet om åtgärd
rörande fast egendom.

D

Tekniska chefen

Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Ej meddelande till kommunstyrelsen

Fastighetschefen i VD i KKTAB
KKTAB

Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Ej meddelande till kommunstyrelsen

Tekniska chefen
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B2. Trafikärenden
B2.1. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter D

Gatuchefen

Tekniska chefen

Enligt trafikförordningen
(TrF) kap 10, §§ 1 och 14
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B2.2. Tillfällig dispens

D

Gatuchefen

Tekniska chefen

Enligt Trafikförordningen
(TrF) 13 kap
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B2.3. Flyttning av fordon

D

Gatuchefen

Tekniska chefen

Enligt Lagen om flyttning
av fordon i vissa fall
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B3. Ekonomiärenden (utöver de i del A)
B3.1. Utförande och bevakning av talan V

Ekonomichefen
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Ej meddelande till kom-

Kungsörs kommuns författningssamling

för kommunen vid indrivning av
kommunens utestående fordringar vid
domstolar, exekutionsmyndighet samt
övriga myndigheter

Nr B.01

munstyrelsen

B3.2. Ge fullmakt till ombud att utföra
och bevaka talan för kommunen vid
indrivning av kommunens utestående
fordringar vid domstolar, exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter

D

Ekonomichefen

B3.3. Bokföringsmässig avskrivning
av fordringar

V

Ekonomen för
kommunstyrelsen

B3.4. Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån inom ram

D

Ekonomichefen

B3.5. Likviditetsförvaltning

V

Ekonomen för
kommunstyrelsen

Med beaktande av Policy
för medelsförvaltning

D

Ekonomichefen

Med beaktande av Policy
för medelsförvaltning

B3.7. Ansökan om utsträckning, nedV
sättning, dödande, sammanläggning och
relaxation av inteckning samt utbyte av
pantbrev liksom därmed jämförliga
åtgärder

Ekonomichefen

Ej meddelande till kommunstyrelsen

B3.8. Placering av donationsmedel

Ekonomen för
kommunstyrelsen

Med beaktande av Policy
för medelsförvaltning

B3.6. Upptagande av lån (kapitalförsörjning)

V

Ej meddelande till kommunstyrelsen

Ej meddelande till kommunstyrelsen

Ej meddelande till kommunstyrelsen

B3.9. Bidrag till arrangemang/projekt jämte förlustgarantier för föreningsarrangemang (upp till och med
50 000 kronor vid varje tillfälle)

D

Kommunstyrelsens ordförande

B3.10. Bidrag till föreningar

D

Kultur- och
fritidschefen

Enligt kommunfullmäktiges
antagna regler för kommunala bidrag till föreningar i
Kungsörs kommun

B3.11. Bidrag till studieförbund

D

Kultur- och
fritidschefen

Enligt kommunfullmäktiges
antagna regler för kommunala bidrag till föreningar i
Kungsörs kommun

B3.12. Lotteritillstånd

D

Kultur- och
fritidschefen

Enligt lotterilagen
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Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande

Kungsörs kommuns författningssamling

B3.13. Övertagande av statliga
bostadslån samt yttrande över sådant
övertagande. Gäller infriande av
borgen för bostadsrättsföreningar och
egna hem

D

Ekonomichefen

B3.14. Ackordsuppgörelse i samband
med borgen

D

Kommunstyrelsens ordförande

B3.15. Omdisponering av budget
V
mellan identiteter över förvaltningsgräns

Kommunchefen

Nr B.01

Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande
Samråd med berörda
förvaltningschefer
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B3.16. Ställningstagande till investeringsobjekt om minst ett prisbasbelopp
och maximalt sammantaget 100 000
kronor per nämnd

D

Förvaltningschef

B4. Personalfrågor (utöver de i del A)
B4.1. Förordnande av kommunchef
under semester, sjukdom o. dyl

D

Kommunchefen

B4.2. Övervägande om annan
D
anställningsform än tillsvidare-, vikarieeller projektanställning.

Personalutskottet

B4.3. Överenskommelse om löne- och
anställningsvillkor för kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande

D

Kommunstyrelsens ordförande
Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Samråd med HR1:e vice ordförande avdelningen.
Ej meddelande till kommunstyrelsen

B4.4. Godkännande av/förbud mot
bisyssla för kommunchef

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

B4.5. Disciplinpåföljd för kommunchef D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

B4.6. Avgöra frågor om tolkning och
V
tillämpning av reglementen, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare samt i sådana frågor
utfärda föreskrifter och anvisningar.

HR-chefen/
HR-strateg

Ej meddelande till kommunstyrelsen

B4.7. Utse operativt ansvarig person
för säkerhetsarbetet

D

Kommunchefen

Regler finns i säkerhetspolicy och Riktlinjer för säkerhetsorganisationen

V

Kommunfullmäktiges ordförande/ Kommunstyrelsens ordfö-

B5. Övriga frågor
B5.1. Representation, uppvaktningar
och avtackningar
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Kommunfullmäk- Ej meddelande till komtiges 1:e vice ordfö- munstyrelsen
rande/Kommunstyrelsens 1:e vice

Kungsörs kommuns författningssamling

rande/
Kommunchefen/
Respektive chef

Nr B.01

ordförande/
Avdelningschef

B5.2. Tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen och
logotype
a) Bifall

V

Avdelningschefen Kanslichef
för bl.a. information

b) avslag

D

Avdelningschefen Kanslichef
för bl.a. information

B5.3. Rätt att skydda kommunala
rättigheter genom immaterialrättslig
registrering

V

Kommunchefen

B5.4. Avslag på begäran om att lämna
ut arkiverade allmänna handlingar eller
utlämnande med förbehåll
B5.5. Gallring av handlingar i
slutarkivet

D

Kanslichef

D

Kanslichefen

B5.6. Utfärda anvisningar i intern
kontroll för kommunövergripande och
kommunstyrelseinterna processer

D

Kommunchefen

Ej meddelande till kommunstyrelsen

Ej meddelande till kommunstyrelsen
Kommunchef

Ekonomichefen

Samråd ska tas med kommunstyrelsens ordförande
för att avgöra om beslut ska
tas i kommunstyrelsen.
Anvisningar ska innehålla
beskrivning av organisation, rutin och uppföljning.

B5.7. Beslut enligt lagen om lägenhetsregister

D

Tekniska chefen

-------------------------Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer
i samma ärenden/ ärendegrupper.
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Rätt att vidaredelegera

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Startbesked för ombyggnation av centrum i
Kungsör, etapp 1 (KS 2017/370)
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade
fullmäktige om två förskönande insatser inom ramen för centrumutveckling etapp 1 om maximalt 10 miljoner kronor:
•

Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Cooptorget

•

Ombyggnad av torget i Valskog

Startbesked har lämnats för ombyggnad av torget i Valskog
(820 000 kronor). Nu finns ett förslag för ombyggnad av
Drottninggatans nedre del inklusive Cooptorget.
En enig Centrumutvecklingskommitté föreslår Kommunstyrelsen
besluta ge Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att upphandla
och bygga om centrum etapp 1 enligt bifogad skiss och till en
kostnad av maximalt den budget kommunfullmäktige beslutat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-08-30
med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
upphandla och bygga om Drottninggatans nedre del inklusive
Cooptorget enligt upprättade skisser och till en kostnad som ryms
inom den investeringsram som beslutats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-08-30

KS 2017/370

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Vår handläggare

Kommunchef Claes-Urban Boström

Startbesked för ombyggnation av centrum i
Kungsör, etapp 1
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade fullmäktige om
två förskönande insatser inom ramen för centrumutveckling etapp 1:
•

Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Coop-torget

•

Ombyggnad av torget i Valskog

Centrumutveckling etapp 1
Under några år har en utveckling av Kungsörs centrum diskuterats och sedan ett
och ett halvt år tillbaka har vi delat upp centrum i etapper och endast diskuterat
etapp 1 som sträcker sig mellan Kungsgatan och Cooptorget. Detta för att enklare
kunna få ett grepp om utformning och kostnader. En investeringsram om 10 miljoner kronor har avsatts för etapp 1 samt ombyggnationen av torget i Valskog.
Startbesked för torget i Valskog har redan beslutats till en kostnad om 820 000
kronor och den byggnationen är igång.
En tjänstemannagrupp har arbetat fram förslag under det gångna året som reviderats utifrån politiska synpunkter i den tillsatta Centrumgruppen samt övriga synpunkter som lämnats in gällande centrums utveckling och nu är vi framme vid ett
slutförslag.
Sedan tidigare så har kommuninvånare på olika sätt framfört synpunkter om hur
de anser att centrum bör utvecklas och dessa synpunkter har värderats och till
största delen vägts in i slutförslaget. En sammanställning av vilka förslag som
kommit in under åren samt vilka som fått gehör finns med i det bifogade underlaget (bilaga 1).
Det har kommit in väldigt många förslag och det som gäller området vi nu avser
åtgärda har tagits med och de förslag som är lika varandra har landat i ett förslag.
I bifogat underlag finns skisser över hur den politiskt tillsatta Centrumgruppen
föreslår att etapp 1 ska utformas (bilaga 2-5) samt ett kostnadsförslag (bilaga 6).
Den exakta kostnaden kommer vi att veta först efter den upphandling som kommer att göras under hösten men startbeskedet måste bygga på den kalkyl vi räknat

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

2017-08-30

KS 2017/370

Ert datum

Er beteckning

fram. Skulle upphandlingen visa att vi inte klarar den uppsatta budgeten kommer
frågan åter att aktualiseras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
En enig Centrumutvecklingskommitté föreslår Kommunstyrelsen besluta ge
Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att upphandla och bygga om centrum
etapp 1 enligt bifogad skiss och till en kostnad av maximalt den budget kommunfullmäktige beslutat.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Sammanfattning av synpunkter och uppfyllelsegrad, etapp1
Synpunkter
(som kommunen har rådighet över)
Trevlig belysning

Uppfyllelsegrad
Ja/Nej/Delvis

Mer grönska i form av träd, buskar,
blomlådor och planteringar.

Kommentar
Det blir nya gatlyktor och belysta träd
Nya träd planteras på ena sidan. Det
byggs en möbleringszon som kan
användas för exempelvis blomlådor.
Ingen renodlad gågata men det blir
separat G/C-väg och ett smalare
körfält så att det får plats med
planteringar och bänkar.
Betongplattor på trottoaren. Kantstöd
av granit. Markering med smågatsten.
Kontrastverkande korsningar med
färgad betongsten.
Anpassade nivåskillnader för gång- och
cykeltrafik.
Bänkar utplaceras.

Gågata med trädplanteringar,
blommor, bänkar m.m.
Fin markbeläggning. Stenplattor eller
gatsten på vägen och trottoaren.
Bättre tillgänglighet för
funktionshindrade
Bänkar
Inga parkeringar
Parkeringsplatser på en ena sidan

Det kommer att finnas parkeringar på
ena sidan (samma sida som Folkets
hus).
Kan anläggas vid behov.

Kortidsparkering vid bankomat
Farthinder för minskad
genomfartstrafik och åtgärder för att få
ner hastigheten

Det blir en mindre markförhöjning vid
korsningarna för att uppmärksamma
för korsande gång- och
cykeltrafikanter och för att dämpa
hastigheten. Hastigheten sänks till 30
km/h och vägen smalnas av till 5,5
meter.

Smalare trafikfält för att ge utrymme åt
uteserveringar

Det blir utrymme för uteserveringar då
körbanan minskas och
parkeringsplatserna blir flexibla.
Dubbelriktad trafik men på en mindre
körbana.
Det blir en ny dubbelriktad cykelbana.

Enkelriktad trafik
Utrymme för cykelbana
Utrymme för gångbana
Tydliga övergångställen
Bättre vägbeläggning

Nytt underlag och asfaltsbeläggning

Transportmöjligheter till centrum

Lastbilar kan köra på Drottninggatan.
Långtradare kan angöra via
Hamngatan.

1 (2)

Bilaga 1
Attraktiv och trevlig miljö som ger ett
positivt intryck
Levande centrum med större utbud av
affärer, caféer, restauranger och
butiker. Mer liv och rörelse.

Se kommentar

Centrum borde börja i hamnen.
Utveckla hamnområdet som ligger nära
centrum.

Se kommentar

Drottninggatan kommer att bli mer
inbjudande med plats för fotgängare,
cyklister och bilister.
Kommunen kan inte bedriva
affärsverksamheter men kan ge
förutsättningar för etableringar genom
att skapa en trevlig, tillgänglig och
attraktiv centrummiljö.
Strategin är att genom olika åtgärder
binda ihop hamnen med
centrum/Drottninggatan.

Coop-torget
Synpunkter (som kommunen har
rådighet över)
Sittplatser

Beaktningsgrad
Ja/Nej/Delvis

Fontän
Landmärke, staty eller annat

Kommentar
Det blir bänkar på torget och bänkar i
den upphöjda ”pergolan”. Det blir
även ”sittrappor” runt pergolan.
Det är förberett med vattendragning.
Det finns plats för ett framtida
landmärke.
Det blir belysningsmaster,
parkbelysning och trädbelysning.
Det blir en offentlig cykelpump som
är tillgänglig dygnet runt. Pumpen
klarar de flesta ventiler, till exempel
cyklar, barnvagnar och rullstolar.

Fin belysning
Cykelpump

Cykelparkeringar
Fågelbad
Sittrappa/glasshylla

Det blir sittrappa/glasshylla runt
pergolan.
Pergolan, sittplatserna, träden och
sittrappor ger goda förutsättningar
för en mötesplats.

Fin mötesplats med bänkar, träd och
belysning.

Totalt
21
1
5
2 (2)

14

THOR

ATA
G
S
N
E
MODÉ

Typsektion A

13
RV2

Gång

RF2

KB2

Motorfordon

Parkering

Betongplattor

KB1

Asfalt ABT16

Betongsten

RF2

Cykel

P 5min

Gång

Asfalt ABT8 SMG Betongplattor

Typsektion B

18
RV2

Gång

RF2

KB2

RF2

Motorfordon

Servering

12A

Betongplattor

KB1

Asfalt ABT16

Betongsten

Cykel

Gång

Asfalt ABT8 SMG Betongplattor

Typsektion C
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1
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RV2
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Gång
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O

Plantering

Betongplattor

TT

Betongsten

RF2

KB1
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Motorfordon

Asfalt ABT16

RF2

Cykel

Gång

Asfalt ABT8 SMG Betongplattor
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Stadsbyggnadsteknik

KUN

Typsektion A

60

GSG

g5
ä
v
n
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ATAN

All

67

61

7

T
GA
MN
HA

RV2

Gång

65

Parkering

AN

Betongplattor

RF2

Betongsten

KB1

KB2

Motorfordon

Asfalt ABT16

RF2

Cykel

P 5min

Gång

Asfalt ABT8 SMG Betongplattor

Typsektion B
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DR
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KB2
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Motorfordon
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Betongsten

Cykel
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Asfalt ABT8 SMG Betongplattor
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Motorfordon

Asfalt ABT16

RF2

Cykel
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Asfalt ABT8 SMG Betongplattor
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Stadsbyggnadsteknik

18

13
Prydnadsträd "xxxx"
Trädbelysning "On Ground LED"
Parkbelysning "xxxx"
Parkbänkar "xxxx"
Ramp av asfalt
inramad av granitkantstöd

AT
AN

Blockstenstrappa, betong/granit

IN

G

Torgyta av betong-/granithällar

SS

Parkbelysning

TE

Cykelställ, pump och postlåda

2

Befintliga planteringstråg putsas

D

R

O

TT

N

Stadsbyggnadsteknik

IN

G
G
AT

15

AN

30

AT
AN
G
TE
SS
IN

13
DB
D+20,5

D

16

Hinderbrunn
D+20,18
D+20,68

0

Magasin Tessingatan

PP

10
20 ‰
DTB+SF0 P
D+20,13 P

D

60m2 kassettmagasin ger 30m3 volym
10-årsflöde kan minskas från 100 till 50 l/s

10

‰

D+20,17

5

‰

DB
D+20,x

D+20,00

DTB
D+20,05

10 ‰
D160 PP

Magasin Konsumhuset
24m2 kassettmagasin ger 12m3 volym

2

D+20,09

10-årsflöde kan minskas från 40 till 20 l/s

HINDERBRUNN PÅ BEFINTLIG LEDNING

D
R

O

Hinderbrunnen styr vattnet till magasninet

TT

DAGVATTENBRUNN Ø 400

N

IN

ÖVERBYGGNAD

G

15

G

AT

Stadsbyggnadsteknik

KRINGFYLLNING

AN

FÖRHÖJT UTLOPP Ø 200

UTLOPPSLEDNING Ø 315
VIDARE I GATAN

30

INLOPPSLEDNING Ø 315

1

UTLOPPSLEDNING Ø 200
TILL PERKOLATIONSMAGASIN

SANDFÅNG

Bilaga 6

CENTRUMUTVECKLINGEN - Investeringskalkyl, etapp 1
Drottninggatan; Anläggning av plattor, belysning, parkeringar,
planteringar, mm.
Rivning/flyttning

Ombyggnation enligt skiss
Totalt

483 000 kr

2 807 800 kr
3 290 800 kr

Torget; Anläggning av plattor, belysning, planteringar, mm.
Rivning/flyttning

148 000 kr

Ombyggnation enligt skiss

1 704 400 kr

Totalt

1 852 400 kr

Valskog sedan tidigare beslut
Upparbetade kostnader
Byggherreomkostnader, övrigt
Totalt kostnad

820 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
8 963 200 kr

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-225

§
Planbesked och planuppdrag – Kungsör 3:1
och 3:22 (Roberts auktioner) (KS 2017/348)
Robert Dubreborg, ägare till Roberts Auktioner vid Parklogen i
Kungsör, ansöker om ändring av detaljplanen för området där hans
verksamhet bedrivs. Syftet med ändring av detaljplanen är att
kunna köpa till mark och bygga ut sin verksamhetslokal/lager.
Kungsörs kommun äger marken.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 4 jämte tekniska
chefens skrivelse 2017-08-28

Plankommitténs besluts- Kommunstyrelsen ger Robert Dubreborg. ägare till Roberts
förslag
Auktioner, ett positivt planbesked i enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området del
av Kungsör 3:1 och 3:22 f d Folkets Park.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Robert Dubreborg, tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2017-08-30

§4
Planbesked och planuppdrag – Roberts
auktioner (KS 2017/348)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår plankommittén att bevilja
planbesked till Robert Dubreborg ägare till Roberts Auktioner vid
Parklogen i Kungsör.
Syftet med ändring av detaljplanen är att kunna köpa till mark och
bygga ut sin verksamhetslokal/lager.
Kungsörs kommun äger marken för utbyggnaden och Dubreborg
önskar köpa den.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens skrivelse 2017-08-28

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen ger Robert Dubreborg. ägare till Roberts
Auktioner, ett positivt planbesked i enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området del
av Kungsör 3:1 och 3:22 f d Folkets Park.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén
Utdragsbestyrkande

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22
f.d. Folkets Park (DP 204) – samråd
(KS 2017/xxx)
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommunen tagit fram en samrådshandling för ny detaljplan för del av
Kungsör 3:1 och 3:22 f.d. Folkets Park (DP 204).

Samrådshandlingen har inte kommit än. Skickar ut
kompletterande handlingar så snart de kommer

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 9
(KS 2017/349)
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) har ansökt om ändring av detaljplan för Kaplanen 9 i Kungsör. Ändringen av detaljplanen innebär
att fastigheter i detaljplaneområdet kan byggas om till bostäder.
Kungsörs KommunTeknik AB äger mark och fastigheter inom
området. KFAB avser köpa fastigheterna för att genomföra ombyggnation till bostäder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Plankommitténs protokoll 2017-08-30, § 5 jämte tekniska
chefens skrivelse 2017-08-28

Plankommitténs besluts- Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt
förslag
planbesked.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 9.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Fastighets AB, tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2017-08-30

§5
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 9
(KS 2017/349)
Det har inkommit en begäran från Kungsörs Fastighets AB
(KFAB) om ändring av detaljplan för Kaplanen 9 i Kungsör för
ytterligare bostäder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens skrivelse 2017-08-28

Beslut

Plankommittén förslag:
Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt
planbesked.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 9.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Fastighets AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollplaner 2017 i nämnderna
(KS 2017/69)
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och
bolagen. Vid kommunstyrelsens möte i maj rapporterades barnoch utbildningsnämndens och socialnämndens planer.
Kvar att rapportera är internkontrollplaner för bolagen i kommunkoncernen 2017. Dessa har begärts in och rapporteras nu till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs
Kommunföretag AB
• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs
KommunTeknik AB
• Internkontrollplan 2017 jämte riskanalys – Kungsörs Vatten
AB
• Internkontrollplan 2017 riskanalys – Kungsörs Fastighets AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagen i kommunkoncernen
antagit internkontrollplaner för 2017.
Kommunstyrelsen önskar, som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt, en rapport efter årets utifrån fastställda planer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

KKAB 2016/8

Kungsörs Kommunföretag AB

Internkontrollplan för Kungsörs Kommunföretag AB 2017
Antagen av styrelsen 2016-11-15, § 16

Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund
för denna plan.
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om
året ska en samlad rapportering göras till styrelsen och revisorerna på genomförda
kontroller och dess resultat.
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys.
Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det
inträffar.
-

Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,

-

hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5.

Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.
De rutiner som fått ett riskvärde på 8 eller högre ingår i planen. Punkter som markerats med * ska ingår i samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner.

1 (3)

Kungsörs Kommunföretag AB
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

556771-5494

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

12

Stickprov.

2 gånger/år.

Ekonom

VD

Politisk ledning
-

Rätt arvode till rätt person. Kontroll
mot analyslista.

-

Tillse att ägardirektiv, årsplan,
styrdokument och övergripande planer
efterlevs.

Dialog med
dotterbolagen.

Vid
dialogmötena.

VD

Styrelsen

-

Tillse att kommunens vision och
målområden implementeras i hela
bolagskoncernen.

Ägardirektiv och
dialog.

Bokslut

VD

Styrelsen

9

Komplett genomläsning av delegationsordningen.

1 gång/år.

VD sekreteraren

VD

12

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument.

1 gång/år.

VD sekreteraren

VD

Delegering*
-

Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens
förvaltnings organisation och
befattningar samt enligt bolagets
styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning.

Styrdokument beslutade av KS och KF*
-

Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

2 (3)

Kungsörs Kommunföretag AB
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

556771-5494

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

9

Stickprov.

1 gång/år

VD sekreterare

VD

9

Stickprov.

1 gång/år

VD sekreterare

VD

Övrigt
Personuppgiftslagen (PuL)*
- Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga.
- Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och
anmäld till PuL-ombud.

3 (3)

Riskanalys för Kungsörs Kommunföretag AB

Bilaga 1

556771-5494

Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Politisk ledning
-

Rätt arvode till rätt person.

3

4

12

-

Tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument
och övergripande planer efterlevs.

2

3

6

-

Arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens
uppföljning.

2

3

6

-

Tillse att kommunens vision och målområden
implementeras i hela bolagskoncernen

2

3

6

3

3

9

4

3

12

3

3

9

3

3

9

Delegering*
-

Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar samt enligt
bolagets styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning

Styrdokument beslutade av KS och KF*
-

Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

Övrigt
Personuppgiftslagen (PuL)*
Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga.
Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och
anmäld till PuL-ombud.

1 (1)

Internkontrollplan 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *
- Privat körning av kommunens bilar
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar samt enligt
bolagets styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning.
Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.
Styrdokument beslutade av KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är
uppdaterad och anmäld till PuL-ombud.

8

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Driftchef

VD

6

Komplett genomläsning av delegationsordningen

Del- och
helårsrapporter

VD

Styrelsen

6

Komplett genomläsning av förvaltningens/bolagets plan

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

9

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument som förvaltningen/bolaget bedöms ha
ansvar för

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

9

Komplett genomläsning och diskussion i
förvaltningens ledningsgrupp

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

1 (2)
Antagen av styrelsen den 21 juni 2017

Internkontrollplan 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.
Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Tillbud och arbetsskador *
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner
Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

4

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

12

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

15

Information om
rutiner. Kontroll och
uppföljning av
incidenter

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

3

Uppföljning av
rapporteringar

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

4

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Varje månad

Avdelningschef

VD

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Uppföljning och
kontroll via QlikView

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

VD

Riskvärde
16

2 (2)
Antagen av styrelsen den 21 juni 2017

Riskanalys för Kungsör KommunTeknik AB
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Rätt arvode
- Rätt arvode till rätt person

1

4

4

2

1

2

Privat körning av bolagets bilar *
- Privat körning av bolagets bilar

2

4

8

Delegering *
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på bolagets organisation och
befattningar m.m.

2

3

6

3

2

6

Styrdokument beslutade av KS och KF *
- Styrdokumenten hålls aktuella o lättillgängliga.

3

3

9

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och
anmäld till PuL-ombud.

3

3

9

Inventering bisysslor *
- Okänd förekomst av bisysslor.

1

4

4

3

4

12

3

5

15

Tillbud och arbetsskador *
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.

3

1

3

Rehabiliteringsutredning
- Upprättade finns och att uppföljning sker.

2

2

4

Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid
frånvaro

1

4

4

Frånvarorapportering
- Kontroll och att det finns bra fungerande
rutiner på kommunstyrelsens förvaltning

1

3

3

4

4

16

Närvarolistor
- Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella
uppgifter

Dokumenthantering *
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.

Arbetsmiljö *
- Riskbedömningar görs och handlingsplaner
finns utifrån behov
Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

1 (2)

Riskanalys för Kungsör KommunTeknik AB
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Representation
- Reglerna följs

2

4

8

2

3

6

Behörigheter samt återlämning av bankdosor
- Behörigheter avslutas hos banken samt
bankdosor återlämnas.

1

5

5

Aktuella dokument hos banken
- Bankens förteckning över vilka som får teckna
bolagets konton är aktuell.

1

2

2

1

4

4

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 20 000 kr som sänds
till bankgirot stämmer överens med fakturaunderlaget.

1

4

4

Bokföringsordrar och internräkningar
- Orsak till omföringen framgår samt att attest
finns.

1

2

2

Utanordningar
- Kvittounderlag överensstämmer med
utbetalning.

1

4

4

Kontroller av scannade fakturor
- Kontroll av att ekonomiska reglementet
efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar,
representationskonton, utbildningar samt
kurser.

1

4

4

Kontroll av tankkortsfakturor
- Kontroll att fakturor stämmer mot kvitton

1

4

4

Kreditering av kundfakturor
- Underlag och beslut finns

1

1

1

Moms
- Momsdeklaration upprättas korrekt.

2

3

6

Registrering datorer
- Datorer registreras på fel enhet

5

1

5

Krav
- Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy

1

4

4

Attestrutin för skannade fakturor i IM
- Endast personer i attestförteckningen är
behöriga att attestera fakturor i IM.

Leverantörer
- Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

2 (2)

Internkontrollplan 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *
- Privat körning av kommunens bilar
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar samt enligt
bolagets styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning.
Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.
Styrdokument beslutade av KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är
uppdaterad och anmäld till PuL-ombud.

8

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Driftchef

VD

6

Komplett genomläsning av delegationsordningen

Del- och
helårsrapporter

VD

Styrelsen

6

Komplett genomläsning av förvaltningens/bolagets plan

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

9

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument som förvaltningen/bolaget bedöms ha
ansvar för

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

9

Komplett genomläsning och diskussion i
förvaltningens ledningsgrupp

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

1 (2)
Antagen av styrelsen den 21 juni 2017

Internkontrollplan 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.
Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Tillbud och arbetsskador *
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner
Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

4

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

12

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

15

Information om
rutiner. Kontroll och
uppföljning av
incidenter

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

3

Uppföljning av
rapporteringar

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

4

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Varje månad

Avdelningschef

VD

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Uppföljning och
kontroll via QlikView

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

VD

Riskvärde
16

2 (2)
Antagen av styrelsen den 21 juni 2017

Riskanalys för Kungsörs Vatten AB
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1
Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Rätt arvode
- Rätt arvode till rätt person

1

4

4

2

1

2

Privat körning av bolagets bilar *
- Privat körning av bolagets bilar

2

4

8

Delegering *
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på bolagets organisation och
befattningar m.m.

2

3

6

3

2

6

Styrdokument beslutade av KS och KF *
- Styrdokumenten hålls aktuella o lättillgängliga.

3

3

9

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och
anmäld till PuL-ombud.

3

3

9

Inventering bisysslor *
- Okänd förekomst av bisysslor.

1

4

4

3

4

12

3

5

15

Tillbud och arbetsskador *
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.

3

1

3

Rehabiliteringsutredning
- Upprättade finns och att uppföljning sker.

2

2

4

Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid
frånvaro

1

4

4

Frånvarorapportering
- Kontroll och att det finns bra fungerande
rutiner på kommunstyrelsens förvaltning

1

3

3

4

4

16

Närvarolistor
- Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella
uppgifter

Dokumenthantering *
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.

Arbetsmiljö *
- Riskbedömningar görs och handlingsplaner
finns utifrån behov
Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

1 (2)

Riskanalys för Kungsörs Vatten AB
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1
Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Representation
- Reglerna följs

2

4

8

2

3

6

Behörigheter samt återlämning av bankdosor
- Behörigheter avslutas hos banken samt
bankdosor återlämnas.

1

5

5

Aktuella dokument hos banken
- Bankens förteckning över vilka som får teckna
bolagets konton är aktuell.

1

2

2

1

4

4

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 20 000 kr som sänds
till bankgirot stämmer överens med fakturaunderlaget.

1

4

4

Bokföringsordrar och internräkningar
- Orsak till omföringen framgår samt att attest
finns.

1

2

2

Utanordningar
- Kvittounderlag överensstämmer med
utbetalning.

1

4

4

Kontroller av scannade fakturor
- Kontroll av att ekonomiska reglementet
efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar,
representationskonton, utbildningar samt
kurser.

1

4

4

Kontroll av tankkortsfakturor
- Kontroll att fakturor stämmer mot kvitton

1

4

4

Kreditering av kundfakturor
- Underlag och beslut finns

1

1

1

Moms
- Momsdeklaration upprättas korrekt.

2

3

6

Registrering datorer
- Datorer registreras på fel enhet

5

1

5

Krav
- Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy

1

4

4

Attestrutin för skannade fakturor i IM
- Endast personer i attestförteckningen är
behöriga att attestera fakturor i IM.

Leverantörer
- Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

2 (2)

Internkontrollplan

KFAB

2017

Kontroll

Kontrollansvar

Löner

Rapport till

VD

Tid för
uppföljning
Månadsvis

Risk/konsekvens

Anmärkning

Måttlig

Kontroll av
utbetalningar

Företagets ändamål

VD/ Förvaltningschef

Löpande

Styrelse

Måttlig

Effektmål

Förvaltningschef

Kvartalsvis

VD/Styrelse

Måttlig

Försäkringsskydd

VD

Löpande

Styrelse

Måttlig

Policys

VD

Löpande

Styrelse

Måttlig

Redovisning

Ekonom

Löpande

VD

Måttlig

Kontantutbetalningar

Förvaltningschef/ VD

Utbetalningstillfället

VD

Stor

Ekonomisk uppföljning

VD

Månadsvis

Styrelse

Stor

Vakanser

Uthyrningsansvarig

Månadsvis

VD/Styrelse

Måttlig

Fakturakontroll

VD

Löpande

Upphandling

Förvaltningschef/fastighetsförvaltare

Löpande

VD
Förvaltningschef
Fastighetsförvaltare
Ekonom
Uthyrningsansvarig

Mats Åkerlund
Eva Kronkvist
Lars Nydahl
Ellinor Rosdahl
Madelen Norling

Stor
VD

Måttlig/Stor

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-09-25

§
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och budget- och bokslutsberedningen 2018
(KS 2017/375)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och
bokslutsberedningen 2018. Förslaget innebär att styrelsen som
grund sammanträder fjärde måndagen i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-11

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar för till:
29 januari,
26 februari,
26 mars,
23 april,
28 maj,
18 juni,
3 september,
24 september,
22 oktober,
26 november och
17 december
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget
annat beslutas.
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings sammanträden
2018 fastställs till:
- Bokslutsberedning – 5 mars (kl. 13.00-16.30), och
8 oktober (kl. 08.30-12.00)
-

Budgetberedning – 23 april (kl. 08.30-12.00), 7 maj (kl 8.3015.00), 21 maj (kl. 13.00-16.30) och 12 november (kl. 08.3012.00)

Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider efter kommunstyrelsens tider.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-25

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchef Claes-Urban Boström har den 22 augusti 2017, § 21,
besluta förordna barn- och utbildningschef Fredrik Bergh att utöver egen tjänst vara kommunchef under kommunchefens ledighet
den 1 – 7 september 2017. Dnr KS 2017/143.
Kommunchef Claes-Urban Boström har den 24 augusti 2017, § 22
gett ledningsgruppen för krisstöd/POSOM mandat att kalla in stödpersoner som krävs utan ett föregående godkännande av respektive
stödpersons chef och bedöma behov av personal vid olycka,
katastrof eller liknande. Dnr KS 2017/347
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-25

§
Meddelanden
Polismyndigheten har den 18 augusti 2017 utfärdat tillståndsbevis
enligt ordningslagen för offentlig tillställning under Thor Modeéndagarna med ankrace i anslutning till gästhamnen, aktiviteter och
föreningar som visar upp sig i Pinnparken, Kungsör den 26 augusti
2017. Dnr KS 2017/307
Frivilliga Resursgruppen (FRG) 2016 - verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning. Dnr KS 2017/345
Profitel har gjort servicemätning via telefon och e-post inom
Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under perioden
2 – 31 maj 2017. Dnr KS 2017/356
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör och Karlskoga.
Giltighetstid: 31 augusti – 30 september 2017. Dnr KS 2017/19
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till
•

Centerpartiets kommunkrets Kungsör för torgmöten utanför
COOP den 19/8, 9/9 och 16/9 2017. Dnr KS 2017/226

•

KAK Byggen AB för byggställning på Drottninggatan 19-21
under perioden 2017-09-11 – 2017-11-18. Dnr KS 2017/352

•

Sverigedemokraterna för politisk information till allmänheten
utan högtalare, samt uppställning av ett mindre tält (3x3m) på
Drottninggatan 15 den 22/9, 23/9, 27/10 och 28/10 2017.
KS 2017/341

Beviljade schakttillstånd till:
•

Justerandes sign

Mälarenergi Elnät AB för Giert 5, i anslutning till cykelbanan
under perioden 2017-08-23 – 2017-09-23 för att ställa laddstolpar till elbilar samt ett markmätarskåp i anslutning till
laddarna. Dnr KS 2017/338
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-11-25
•

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB schaktar för stamfiber
på Ågatan, Lundagatan, Kungsringen, Rybacksvägen och
Torsgatan i Kungsör under perioden 2017-08-16 – 2017-10-31.
Dnr KS 2017/339.

•

Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkablar på Skillingegatan under perioden 2017-08-30 – 2017-09-08.
Dnr KS 2017/357

•

Mälarenergi Elnät AB för Spolen 4, schakt från nätstation upp
till Giert 5 under perioden 2017-08-30 – 2017-09-29.
Dnr KS 2017/358

•

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB schaktar för stamfiber
på Ågatan, Lundagatan, Kungsringen, Rybacksvägen, Torsgatan och Kvarngatan i Kungsör under perioden 2017-08-16 –
2017-10-31. Dnr KS 2017/372

Beviljade tillstånd till kameraövervakning i hela landet med drönare:
-

Lunds universitet, avdelningen för teknisk vattenresurslära –
beviljat av Länsstyrelsen i Skåne den 29 augusti 2017.
Dnr KS 2017/354

Protokollsutdrag från:
-

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 37 Namn för
rektorområdena för åk 4-6 respektive 7-9 i Kungsör

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017-08-24, § 3 – Tillförordnad förbundschef

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-08-24, §§ 80-81, 83-96

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2016-1128, §§ 8-10

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0125, §§ 1-2

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-25
•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0203, §§ 3-4

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0215, § 5

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0424, § 6

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0511, § 7

•

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 2017-0619, §§ 8-9

•

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2016-12-19, §§
3-7

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Sjögull, finns det någon hjälp? Dnr KS 2017/355

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande:
•

Förlängning av avtal avseende Leksaker och barnvagnar med
ABA Skol Aktieolag och Lekolar AB under perioden 2018-0214 – 2019-02-14. Dnr KS 2017/344

•

Ramavtal Maskindiskmedel under perioden 2017-07-20 – 2 år
med option i beställarens val om förlängning upp till 24 månader. Avtalspart: Diversey Sverige AB. Dnr KS 2017/340.

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat annonsavtal
med MittMedia AB om annonsering i Bärgslagsbladet/ Arboga
tidning och bblat.se under perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.
Dnr KS 2017/353
Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat nyttjanderättsavtal - Del av
Kungsör Skillinge 2:37 (servitut Svarvaren 2) med Jan Franssons
Mekaniska verkstad AB under perioden 2017-08-28 - 2022-08-27.
Avtalet förlängs med ett år om inte nyttjanderätten sägs upp.
Dnr KS 2017/371
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-25
Kommuner och Landstings cirkulär:
• 17:43 – Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet
• 17:45 – Frågor med anledning av principöverenskommelsen
om en försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28
mom. 9

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2017-08-24

Förbundsdirektion

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00 – 15.00

Plats och tid
Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör
Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Stellan Lund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Åke Rosendahl (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Ronny Moström (S), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör §§ 84-96
Nicklas Lund (M), Kungsör
Tf förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Enhetssamordnare bygg Jonas Jansson §§ 80-82
Samordnare central adm Lotta Alm

Utses att justera

Kerstin Åkesson med Stellan Lund som ersättare

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret tisdag 29 augusti 2017
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 80-81, 83-96

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

............................................................
Kerstin Åkesson

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2017-08-24

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

Blad 1

Innehåll
Ansökan om ändring av bygglov på Lunger 3:53 i Arboga kommun

2

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus på Lisenborg 1 i
Arboga kommun

3

Förslag till detaljplan för Åbrinken, etapp 2, i Arboga kommun

4

Ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun

5

Ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

7

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Björskogs-Sorby 3:11 i
Kungsörs kommun

9

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby 4:12 (hus
nummer 1) i Kungsörs kommun

11

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby 4:12 (hus
nummer 2) i Kungsörs kommun

13

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg 1:4 i
Kungsörs kommun

15

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg 1:8 i
Kungsörs kommun

17

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5 i Kungsörs
kommun
19
Mark- och miljödomstolens beslut avseende överklagat beslut om
strandskyddsdispens på Älholmen 1:34 i Arboga kommun

21

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av
löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

22

Ekonomirapport för juli månad 2017

23

Måluppföljning till och med 31 juli 2017

24

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

25

Handlingar för kännedom

26

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 80

Änr BLOV 2017-213

Ansökan om ändring av bygglov på Lunger 3:53 i Arboga
kommun
Sökanden: XXX
Förbundsdirektionen beslutade den 18 maj 2017, § 55, att bevilja bygglov
för nybyggnad av småhus och garage på Lunger 3:53 i Arboga kommun.
Sökanden har den 14 juni inkommit med ansökan om ändring av placering av huset. Bostadshuset flyttas cirka 30 meter.
Fastighetsägare till Lunger 1:45 anser att bostadshuset och garaget bör
byta plats.
Bygglovenheten finner inga skäl till förändrad bedömning och bedömer
att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om ändring av beviljat bygglov den 14 juni 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för ändrad placering av villa på fastigheten Lunger 3:53 i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
2 Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 4 014:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 81

Änr BLOV 2017-233

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus på Lisenborg 1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av åtta stycken bostäder om sex rum och kök
med tillhörande förrådsbyggnader på fastigheten Lisenborg 1 i Arboga
kommun. Bostäderna uppförs som parhus/radhus i två våningar.
Detaljplanen medger en maximal bruttoarea om 3 000 m². Aktuell byggnation uppgår till 1 715 m² bruttoarea.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 5 juli 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av parhus
på fastigheten Lisenborg 1 i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
90 013:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 82

Dnr 37/2017-214

Förslag till detaljplan för Åbrinken, etapp 2, i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar (Dnr TN 147/2016-214) i rubricerat ärende för yttrande senast
den 17 juli 2017. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och
beviljats förlängd svarstid till den 25 augusti 2017.
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder. Planområdet omfattar etapp två av fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark
samt en del diken.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 22 juni 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att förslag till detaljplan för
Åbrinken etapp 2 i Arboga kommun bör kompletteras med följande:
•

Alternativa åtgärder för att minska problem med buller vid bostäderna närmast väg 572

•

Vilket farligt gods som kan förväntas transporteras på väg 572 och hur
man planerar att minimera riskerna med dessa transporter

•

En bedömning av hur den naturmiljö/livsmiljö för djur och växter
som finns idag förändras vid framförallt Kråkdiket och inom biotopskyddat område

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 83

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten daterat den 22 oktober 2012.
Den 11 augusti 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten
och det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. På fastigheten konstaterades även att en provgrop för en infiltrationsbädd har grävts. Fastighetsägaren informerade att anordningen är i
bruk samt att några ändringar av avloppsanordningen inte har genomförts.
Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen
ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterar att förbudet med
löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite
behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 7 september 2010
• Delegationsbeslut den 22 oktober 2012, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29, förbud med löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av BDTavloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 maj 2017 till
och med den 31 juli 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 17 mars 2016, § 29.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 83 forts

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 84

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten daterat den 14 januari 2014.
Fastighetsägare XXX informerade per telefon att anordningen är i bruk
samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 11 augusti 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används.
Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen
ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterar att förbudet med
löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite
behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 5 juli 2011
• Delegationsbeslut den 14 januari 2014, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 90, förbud med
löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga BDT-avloppsanordningen på Ökna 1:7 i
Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 maj 2017
till och med den 31 juli 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 22 september 2016, § 90.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 84 forts

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 85

Änr MI 2016-10

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på
Björskogs-Sorby 3:11 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Björskogs-Sorby hus nr 1, nr 2 och nr 6 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen
och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få
släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 20 december 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 2 oktober 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 90 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 20 mars
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1, 2 och 6 på fastigheten Björskogs-Sorby 3:11 i
Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 85 forts

4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 86

Änr MI 2015-1763

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:12 (hus nummer 1) i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:12, hus nr 1 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 15 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 14 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 15 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Östersäby 4:12 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 86 forts

4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 87

Änr MI 2015-1762

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:12 (hus nummer 2) i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:12, hus nr 2 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 15 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 14 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 15 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Östersäby 4:12 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 87 forts

4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 88

Änr MI 2015-1744

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg
1:4 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ängsberg 1:4 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 12 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 9 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:4 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:4 i Kungsörs kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 88 forts

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 89

Änr MI 2015-1816

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg
1:8 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 11 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 23 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 89 forts

3 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
6 Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 90

Änr MI 2015-605

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen
1:5 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Holmen 1:5, Holmen 103 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Förbundsdirektionen beslutade den 23 februari 2017, § 24 om förbud med
vite att släppa ut avloppsvatten. Delgivning av beslutet kunde inte genomföras med skälig tid kvar för åtgärder. Tiden för utdömande av vite ,
den 18 juli 2017, har nu passerat varför ett nytt beslut behöver tas.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapp den 18 april 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 25 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Holmen 1:5 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 90 forts

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 91

Änr MI 2016-1141

Mark- och miljödomstolens beslut avseende överklagat beslut om strandskyddsdispens på Älholmen 1:34 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 26 januari 2017, § 1, att avslå ansökan
om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på Älholmen 1:34 i
Arboga kommun.
Sökandena överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 20 april 2017 att avslå överklagandena.
Länsstyrelsen beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 13 juni 2017 att avslå överklagandena.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 24 juli 2017 att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 13 juni 2017
• Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 24 juli 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 92

Änr MI 2015-32

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 22 september 2016, § 90, om förbud
att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Ökna 1:7 i Arboga kommun. Förbudet förenades med ett löpande vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under
vilket förbudet inte följs, från och med den 31 oktober 2016.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 26 juni 2017 att förpliktiga XXX
att till staten betala vite för perioderna 31 oktober 2016 till den 31 januari
2017 samt 1 februari till den 30 april för överträdelse av förbudet.

Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens två domar den 26 juni 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens domar till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 93

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för juli månad 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 560 000 kronor. Överskottet beror bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 juli 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 21 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 94

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 juli 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 15 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 95

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 juni till den 31
juli 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 juni till
den 31 juli 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli
2017.
4 Arbetsutskottets beslut den 15 juni 2017, § 2, avseende förlängning av
Tf förbundschef.
Dnr 21/2017-023
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 96

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2017, överprövning av beslut om
strandskyddsdispens på Lunger 6:4 i Arboga kommun. Länsstyrelsen
beslutar om en ny tomtplatsavgränsning
Änr MI 2017-362
2 Länsstyrelsens beslut den 6 juli 2017, överprövning av beslut om
strandskydd på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun. Länsstyrelsen godkänner beslut om strandskyddsdispens
Änr MI 2017-443
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ljunggården 2 och Kappaklint
2 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Valen 2:3 samt fastighetsreglering berörande styckningslotten Valen 2:2, Valen 2:3 och s:2-4 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Dalern 11 och 12 i Arboga
kommun.
Dnr 3/2017-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning av Jäder 11:3, fastighetsreglering berörande Jäder 11:3, styckningslotten och Ökna 1:15 samt anslutning, enligt 42a §
anläggningslagen, i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lunger 3:53 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 96 forts
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering mellan Lunger 2:112 och Lunger 3:18 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Skäftruna 3:2, 3:7 och Svarthäll 2:1, Avstyckning från Skäftruna 3:2 samt anläggning enligt 42a §
anläggningslagen, i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning samt ledningsrättsåtgärd berörande Skillinge
2:37 i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Björskogs Prästgård 4:1, 4:8
och 4:9 i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Jägaråsen 1:37 och 1:38 i
Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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