SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Blad

1(31)

Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen 17 juni 2019 klockan 16.00 – 18.10.

Beslutande

Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), deltog ej i beslut § 100, Angelica
Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas
Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) och LarsGunnar Andersson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Elisabeth Kjellin (S) § 100.

Ersättare

Elisabeth Kjellin (S), Reijo Peräläinen (L), Marie Norin Junttila (S), Ewa Granudd (M),
Anders Frödin (SD) och Annicka Eriksson (SD).

Övriga
deltagande

Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Bo Granudd, Kultur- och fritidschef
Mikael Nilsson § 88, kultur- och evenemangssamordnare Lina Ekdahl § 88, Kvalitetsstrateg
Johanna Raland § 89 och kanslichefen Josephine Härdin.
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Linda Söder Jonsson
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Angelica Stigenberg
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

§ 87
Justering av dagordning
Ordföranden föreslår följande justering av dagordningen:

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

Punkten kring Websända KF tas direkt efter
informationspunkten

•

Övriga frågor läggs till dagordningen

Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt ordförandens
förslag.

Protokollsutdrag till
akten
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§ 88
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:

a) 16.00-16.30 Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson samt
kultur- och evenemangssamordnare Lina Ekdahl.
Som en del i kommunstyrelsens utbildningspaket efter valet
presenterar representanter för kultur- och frididsverksamheten
sin verksamhet för kommunstyrelsens ledamöter.
b) Ekonomisk uppföljning, Bo Granudd, ekonomichef
Redogörelse för aktuellt ekonomiskt läge ges där dagsläget är
ett överskott på 127 000 kronor. Kommunen bedöms som
helhet att klara sin budget för 2019.
Bo Granudd avtackas därefter av kommunstyrelsens
ordförande Mikael Peterson med en blomma med anledning av
pensioneringen.
c) Rapport från strategiska beredningen, Mikael Peterson och
Madelene Fager
Mikael Peterson och Madelene Fager redogör för de ämnen
som varit uppe på senaste mötet, bland annat gällande
regional fysisk planering. På nästa möte den 29 augusti ska
bland annat frågorna gällande RUP, Regional
utvecklingsplan, elevhälsa och kollektivtrafikfrågor tas upp.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 89
Svar på uppdrag – Webbsända kommunfullmäktigesammanträden (KS 2012/108, KS
2014/373)
Annika Johansson (C) föreslog 2012 i en motion att kommunen
ska börja sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en
utredning gällande kostnaden för att möjliggöra webbsändningar
från kommunfullmäktiges sammanträden i Kung Karls skola skulle
genomföras. När skolan byggdes installerades utrustning för att
kunna webbsända.
Utvecklingsenheten har nu lämnat utredningen till kommunstyrelsen och redogör för tre möjliga alternativ. Utredningen pekar
också på att det idag finns andra alternativ att tillgodogöra sig
kommunfullmäktige i formen av ”KF i korthet” som presenteras i
skrift på kommunens web-plats.
Kommunstyrelsens presidium har tittat på alternativen och
förordnar att eventuellt testa ett av de billigare alternativen.
Alternativen skiljer sig åt i insats från kommunens egna personal
och är därmed inte helt jämförbara.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés
Andersson 2019-05-27
• Motion från Annika Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224

KS överläggning

Johanna Raland, kvalitetsstrateg som gjort utredningen, medverkar
och presenterar de olika alternativen varpå det ges möjlighet att
ställa klargörande frågor. Under överläggningen utesluts facebook
med anledning av tillgänglighetsfrågan och att det kräver
möjlighet till att arbeta med fortlöpande kommentarer samt

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, Johanna Raland, Theres
Andersson
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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alternativet informationsteknik på grund av den höga
kostnadsbilden, som alternativ.

Beslut

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektör att
komplettera kalkylen så att det framgår vad alla kvarvarande
alternativ kostar så att de blir jämförbara.
Kostnader för
• egeninsats i tid uttryckt i kostnad samt
• att texta samtliga alternativ
behöver kompletteras innan beslut om test kan tas.
Facebookalternativet och alternativet informationsteknik behöver
inte utredas. Återrapportering ska göras inför kommunstyrelsen 2
september.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, Johanna Raland, Theres
Andersson
Utdragsbestyrkande
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§ 90
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans
gymnastiksal till uthyrning för idrottsföreningar
(KS 2019/179)
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda Karlaskolans
gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.
Ärendet har tidigare varit på remiss hos KKTAB som beskriver att
detaljplaneprocessen som gäller den aktuella fastigheten pågår. Inget
beslut är ännu fattat kring vad som ska hända med aktuell byggnad.
Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för
verksamhet beräknas till cirka 6 900 000 kronor.
Det är idag möjligt för olika föreningar att hyra övernattningsboende i
nya Kung Karl skola. Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet
med detaljplaneändring för bostadsändamål vilket är angeläget i
kommunen, men om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
beslutar att gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger
fastigheten, återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall
kan utvecklas eller avvecklas. Kungsörs kommun tackar för de
engagemang som Pamela Lundin uppvisat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 92

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) på
att återremittera ärendet och invänta svar från pågående
samrådsomgång.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget och
förklara medborgarförslaget för besvarat.

Reservation

Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C), skriftligt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten,
Utdragsbestyrkande
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§ 91
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen
på Söders gärde (KS 2018/161)
Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är
borta och vägen lerig.
KKTAB har haft ärendet på remiss och meddelar att brister
konstaterades tillsammans med schaktfirman vilket åtgärdades
sommaren 2018 samtidigt som delar av sträckan rustats upp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ulrika Tegbrand
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 49

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara
medborgarförslaget för beviljat och besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

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

-

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

-

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

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen i juni 2018 för att titta
på andra alternativ och kostnader för detta. KKTAB har haft
ärendet på remiss. Svar har nu inkommit.
KKTAB anser fortsatt att bygga en gång och cykelväg på östra
sidan av Kungsringen för att binda ihop gång och cykelvägnätet på
sikt är det lämpligaste alternativet.
Renovering av befintliga kontruktioner har med hjälp av
naturvårdslaget genomförts under året. Denna renovering har varit
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande
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av det mer akuta slaget och syftat till att undanröja direkta
olycksrisker. En mer omfattande renovering, som innnebär ingrepp
och byte av bärande delar kommer att behöva göras inom en nära
framtid. Åldrande träkonstruktioner har en begränsad livslängd
och den gränsen är snart nådd. Kostnaden för att byta ut
träkonstruktionerna bedöms till 400-600 tkr inklusive markarbeten.
KKTAB föreslår därför att 150 tkr anslås årligen för att etappvis
byta ut delar av leden under fyra år. Vidare föreslår KKT AB att
underhållsmedel 80 tkr årligen tillförs driftsbudgeten för framtida
underhåll av Kungsörsleden.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Melanei H. Kjellin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 § 92

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anslår 150 tkr årligen för att etappvis byta ut
delar av leden under fyra år. Underhållsmedel 80 tkr årligen
tillförs driftsbudgeten för framtida underhåll av Kungsörsleden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande
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§ 93
Medborgarförslag – Namnskylt till
Malmbergavägen (KS 2019/69)
Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en
namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan.
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt.
Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som
kommer österifrån till Kungsör.
KKTAB beställer och sätter upp en gatunamnsskylt vid korsningen.
Finansiering sker i driftbudgeten. Med detta anses medborgarförslaget beviljat.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kjell Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 §31

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och
besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten,
Utdragsbestyrkande
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§ 94
Motion – Återkommande IS-krigare (KS
2019/181)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
tar fram en strategi för att ta hand om eventuellt återkommande ISkrigare.
Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera befintlig
plan mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten i arbetet är
att följa den lagstiftning våra förvaltningar och dess verksamheter
har att förhålla sig till. Planen syftar till att öka vår förmåga att
hantera och agera vid olika typer av våldsbejakande extremism.
Inriktningen är att planen skall vara färdigreviderad innan
årsskiftet.
Formuleringen i motionen ” då vi inte har möjlighet att ta emot
några” kan inte en kommun arbeta utefter då vi har flertalet lagar i
Sverige som våra verksamheter skall följa och efterleva. I detta fall
är det bland annat regeringsformen (grundlagen), kommunallagen,
folkbokföringslagen och socialtjänstlagen.
För att en kommun inte ska behöva ta emot eventuella ISåtervändare skulle en ändring i grundlagen behöva ske om att
kunna beröva dessa personer sitt svenska medborgarskap.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Beslut

Motion från Roland Jansson
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 87

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 95
Motion – Alternativ bussväg (KS 2019/182)
Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
inför en alternativ bussväg genom Kungsör.
När det gäller landsbygdsbussarna, linje 49,53 och 250, är de
anpassade för skolskjuts och trafikerar från Valskog, Torpa och
Arboga/Skäftruna till kommunens skolor.
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional
kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafiklagen. Den regionala
trafiken trafikeras utifrån principen att den knyter ihop
kommunhuvudorterna och att linjedragningen ska vara den rakaste
vägen mellan orterna och att alla orter behandlas lika.
Regionbusstrafiken har inte i uppdrag att köra runt i varje tätort och
därmed tillhandahålla stadstrafik i tätorterna. Önskar kommunen
tilläggstrafik i form av stadstrafik eller flextrafik är det upp till
varje kommun att beställa och finansiera en sådan
trafikeringslösning. Ska kommunen köpa tilläggstrafik så bör det
hanteras i budgetberedningens arbete inför det år man avser införa
tilläggstrafik.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Beslut

Motion från Anders Frödin
Bilaga till motion – karta för alternativ bussväg
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 88

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen med detta besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 96
Svar på motion – Inför skolvärdar på
Kungsörs skolor (KS 2019/166)
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion att
•

Kungsörs kommun på försök inför skolvärdar på Kungsörs
skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs
grundskolor och VIVA, där studerade erbjuds att vara
skolvärdar.

Barn och utbildningsförvaltningen är positiva till fler vuxna i
skolan. Samarbete mellan Kungsörs kommuns grundskolor och
VIVA sker. Närvaro av fler vuxna genom elever från
vuxenutbildningen som kombinerar studier med praktik pågår
redan idag. Skolorna i Kungsör och VIVA har en vilja i att få ut
fler personer som skolvärdar än vad Arbetsförmedlingen
förmedlat ut till Kungsörs skolor. En förnyad överenskommelse
har träffats mellan Arbetsförmedlingen, VIVA och
Arbetsmarknad- och försörjning vilket medfört att 12 personer
hittills under året kombinerat studier med praktik inom
grundskolorna i Kungsör.
År 2013 antog barn och utbildningsnämnden riktlinjer för volontärer
i skola och förskola i Kungsörs kommun. Syftet med det var att
försöka få in fler intresserade och kompetenta vuxna i
verksamheten. Barn och utbildningsförvaltningen och nämnden ser
gärna fler skolvärdar och volontärer i våra verksamheter. Något som
man både jobbar med och har regelverk för.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 86

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)
bifall på motionens förslag i sin helhet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Justerandes sign

Madelene Fager(C) och Stellan Lund(M) reserverar sig muntligt
mot beslutet.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 97
Reviderad förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2019/220)
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund behöver
förändras med anledning av
•
•

Ny tobakslag 1 juli
Behov av en egen hemsida för att möjliggöra digitala tjänster

Med anledning av detta har Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl skrivit
fram ett nytt förslag till förbundsordning.
Taxan kommer att tas upp för revidering i ett eget ärende under hösten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast ny förbundsordning för VMMF

KS överläggning

Sedan utskick har ytterligare en ändring tillkommit under § 18 i förslaget
till ny förbundsordning. Hänvisning sker i nuvarande skrift till 8 kap. §
10 i kommunallagen. Korrekt skrivning ska vara 8 kap. § 14. Detta
kommer korrigeras till utskick till kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för
Västra Mälardalens Myndighetsförbund att gälla från och med 1 juli
2019.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga
medlemskommuner.
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 18/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga
kommun
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-17
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§ 98
Investeringsbeslut för laddstolpar i Kungsörs
kommun. (KS 2019/192)
Antalet laddbilar i Sverige fördubblas numera årligen, detta medför ett
behov på en utökad laddinfrastruktur i hela landet.
Kungsörs KommunTeknik AB har tillsammans med utvecklingsenheten
tagit fram fem lämpliga platser där laddstolpar bör placeras;
kommunhusets gästparkering (två laddplatser), kommunhusets
poolbilsparkering (fyra laddplatser), korttidsparkeringen vid Prästgatan
(två laddplatser), vid ishallens
parkering (två laddplatser) och vid järnvägsstationen (två laddplatser).
KKTAB har sökt och beviljats medel för medfinansiering av
Klimatklivet med en summa på 200 000:- (50% av 400 000:-) för att
upprätta åtta laddningsplatser för publik laddning och fyra laddplatser
för icke-publik laddning under år 2019. Dessa pengar är endast för 2019,
används de inte är det inte troligt att man kan
söka senare och få pengar. Det finns även en osäkerhet kring framtida
möjligheter att ansöka om bidrag för laddstolpar från klimatklivet då
vårändringsbudgeten som regeringen lagt fram 2019 behöver förtydligas
enligt Naturvårdsverket.
Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet och kommit fram till att
det i dagsläget är viktigast att säkra medfinansiering 2019 och att
tillkommande platser i så fall får beredas i samband med budget för
kommande års investeringar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019 03 27

KS överläggning

Frågor ställs kring driftsformen och en mer detaljerad kalkyl efterfrågas.
Tveksamhet uttrycks kring om kommunen måste ansvara för driften av
stolparna.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Kommundirektören får i
uppdrag att presentera en helhetskalkyl och om det finns alternativa
driftsformer den 2 september.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten, Kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-17
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§ 99
Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS
2019/206)
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
behöver förändras. Förändringarna handlar bland annat om:
•
•
•
•

När styrelsen är beslutsför (i fortsättningen när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande)
Att teknik ska möjliggöra deltagande på distans
Ny paragraf gällande budget, utbruten ur den tidigare § 12
Nya regler för utträde ur förbundet

Med anledning av detta har Förbundssamornare Linda Anderfjäll skrivit
fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive medlems
fullmäktige beslutar om förändringen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samt Utkast ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-05

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
övriga medlemmar.

Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 19/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

SamordningsförbundetVästra Mälardalen samt alla
medlemmar
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 100
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (KS 2019/200)
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
för år 2020 har inkommit.
Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering
på 500 000 kronor med anledning av ökade kostnader för
arvodering till gode män. Kungsörs del av denna utökade kostnad
motsvarar 60 000 kronor årligen. Dessa ingår inte i tabellen nedan.
Med budgeten om miljoner kronor för 2020 fördelad enligt detta
ges följande budgetförslag:
Kommun
Köping
Arboga
Kungsör
Hallstahammar
Surahammar
Summa

Administration 2019
1722000
934800
590400
1033200
639600
4920000

Arvodering 2018
1324255
633968
365574
927934
331608
3586339

Förslag
budget 2020
3046255
1568768
955974
1961134
971208
8503339

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden

KS överläggning

Stellan Lund (M) ifrågasätter om verksamheten effektiviserats som
tanken var med sammanslagningen och hur verksamheten drivs
idag. En klar bild över detta saknas. Beslut om budget för
överförmyndarnämnden föreslås därför bordläggas till september.

Beslut

Ärendet bordläggs och överförmyndarämnden bjuds in för att
presentera sin verksamhet och underlag för ekonomiskt beslut på
kommunstyrelsen i september.
Linda Söder Jonsson (S) deltar inte i beslutet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, ekonom för
Kommunstyrelsen, Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-17

§ 101
Revisionshandlingar – Kommunens stiftelser
2018 (KS 2019/198)
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser
2018.
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser,
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Han noterar att:
-

flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på
många år

-

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

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun
år 2017 jämte revisionsberättelser

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelser för kommunens
stiftelser 2018 till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

20

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 102
Nyckeltalsrapport Q1 2019 (KS 2019/240)
Utvecklingsenheten har tagit fram en nyckeltalsrapport för kvartal 1
2019. Den innehåller data gällande medborgare, medarbetare, miljö och
ekonomi.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Nyckeltalsrapport Q1 2019

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger
nyckeltalsrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten,
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 103
Utvärdering av KPTR – det kommunala
pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KS
2019/215)
2016 inrättade Kungsörs kommun ett gemensamt råd för frågor gällande
pensionärer och tillgänglighet. Samtidigt beslutades att det skulle ske en
utvärdering av rådet efter ett år. Utvecklingsenheten har nu utvärderat
det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Utvärderingen har genomförts via en enkät med 17 respondenter av 22
möjliga.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från Therés Andersson, Stefan Lejerdahl
och Johanna Raland 2019-05-28
• Enkätresultat från utvärdering av KPTR
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12 § 212

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KPTR:s representanter inklusive tjänsteskrivelse
och enkätresultat
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 104
Tillägg till instruktion för kommunens högsta
tjänsteman (KS 2018/7)
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Kungsörs kommun
antog då enligt lagens krav en instruktion för kommunens högsta
tjänsteman som också fick titeln kommundirektör. Ur kommunallagen:
”Direktören
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa
direktörens övriga uppgifter.
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes
övriga uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.”
Sedan instruktionen beslutades av kommunstyrelsen har Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap haft synpunkter på att även kommundirektören
bör ha en punkt i sin instruktion gällande händelser vid kris.
Därför föreslås nedanstående tillägg under punkt 1 i kommundirektörens
instruktion:
•
•
•

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunchefen ansvarar för ledning och samordning i händelse av en
samhällsstörning.
Kommunchefen är chef för den centrala krisledningen.
Kommunchefen är föredragande vid en extra ordinär händelse där
krisledningsnämnden är aktiverad.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-05-23
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-02
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29 § 17

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Beslut

•
•

Kommunchefen ansvarar för ledning och samordning i händelse av en
samhällsstörning.
Kommunchefen är chef för den centrala krisledningen.
Kommunchefen är föredragande vid en extra ordinär händelse där
krisledningsnämnden är aktiverad.

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

24

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande i
kommundirektörens instruktion:
•

Justerandes sign

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

§ 105
Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2019 (KS 2019/193)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till delårsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sammanfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet.
Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för
förvaltningen och för respektive avdelning/enhet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Bokslut kommunstyrelsens förvaltning 2019-04-30

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Bokslut för kommunstyrelsens
förvaltning per den 30 april 2019 och lägger det till handlingarna.

Godkänt bokslut redovisas som KS-handling nr 20/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

25

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 106
Remissvar Klimatstrategi för Västmanlands
län 2020-2030 med utblick till år 2045 (KS
2019/147)
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till
Länsstyrelsen på förslaget till ny Klimatstrategi för Västmanlands
län. Miljöstrateg Therés Andersson och kommundirektör ClaesUrban Boström har tagit fram ett förslag till svar från Kungsörs
kommun. Sammanfattningsvis anses att klimatstrategin är väl
genomarbetad och täcker in det mest väsentliga. Strategin är på en
övergripande nivå och kommunen ser fram emot det kommande
arbetet med att bryta ner de olika delområdena och handlingsinriktningarna till en mer konkret nivå. En styrka är att
klimatstrategin omfattar både vad som behöver göras för att minska
utsläppen av klimatpåverkande gaser samt vad som behöver göras
för att anpassa länet till ett förändrat klimat då frågorna är beroende
av varandra och bör ses som en helhet. Avslutningsvis lämnas ett
antal synpunkter på några av Länsstyrelsen särskilt utpekade frågor.
Det kompletta svaret från Kungsörs kommun går att läsa i bilaga.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Therés Andersson och
kommundirektör Claes-Urban Boström
• Missiv från Länsstyrelsen 2019-04-17
• Remisshandling Klimatstrategi 2019-04-10

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, miljöstrateg, länsstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

§ 107
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beslutat om 2019 års
skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog
idrottsklubb på 25 000 kr. Dnr KS 2019/219.
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 27 maj 2019, § 3,
beslutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag
om sammantaget 233 410 kronor för 2019. Bidragen fördelas på
26 föreningar. Dnr KS 2019/19.
Kommundirektör Claes Urban Boström redogör för ett svar som
skickats till Norconsult (representant för Vattenfall) gällande
avgränsningssamråd avseende ny 130 kV kraftledning förbi Kungs
Barkarö undertecknat av Mikael Peterson och Claes-Urban
Boström Dnr KS 2019/186.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

§ 108
Meddelanden
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs
kommun är antaget 2019-05-13. Dnr KS 2018/115
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 17 maj 2019
beslutat om SKL:s sammanträdesplan 2020 för styrelsen,
beredningar och delegationer.
Kommundirektören Claes-Urban Boström har för undertecknat
medborgarlöften för Kungsörs kommun 2019 - överenskommelse
mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen.
Dnr KS 2019/204
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Kungsörs kommun - anordna Nationaldagsfirande med marsch
från kyrkvallen till Kungsudden. Dnr KS 2019/176

•

Sandå Sverige AB – uppställning av lift vid fönstermålning på
Stortorget 2, Frejgatan 6 och Torggatan 2 i Kungsör 10/615/10 2019. Dnr KS 2019/217

•

Sandå Sverige AB - uppställning av lift vid fönstermålning på
Stortorget 1, Frejgatan 4 och Odengatan 2 i Kungsör 10/615/10 2019. Dnr KS 2019/218

•

Kungsörs kommun – barnfestival med underhållning,
barnteater, tipspromenad, hoppborg och ponnyridning i
Pinnparken, Kungsör 29/6 2019. Dnr KS 2019/195

Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019-05-23§ 55 – Verksamhetsrapport januari – april
2019. Dnr KS 2019/199

•

Socialnämnden 2019-05-21, § 52 – Delårsbokslut per den
30 april 2019. Dnr KS 2019/193

•

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22 § 45 –
Delårsbokslut tertial 1, 2019. Dnr KS 2019/193
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17
Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Kungsörs Fastighets AB 2019-05-16 § 1903-1916

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2019-05-22 § 12-34

•

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019-05-14
§ 82-105

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Broschyren " Vi summerar 2018 och planerar 2019" från
Kungsörs kommun. Dnr KS 2019/194

•

Friidrottsdag på Centralvallen. Dnr KS 2019/213

Undertecknade avtal:
•

Beslut

Justerandes sign

Miljöstrateg Therés Andersson har tecknat avtal avseende
tjänsten Metria solkarta. Dnr KS 2019/205

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

Blad
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§ 109
Övriga frågor
Följande frågor togs upp

Justerandes sign

•

Niklas Magnusson (M)
Fråga ställs om kommunen fått kompletterande information från msb
kring begränsning av grillning på egen tomt. Förra årets förbud var
tveksamt om det var lagmässigt korrekt och myndigheten skulle
återkomma med förtydligande inför 2019. Någon sådan information
har dock inte inkommit till kommunen.

•

Stellan Lund (M)
Fråga ställs med anledning av budgetarbetet kring behov av
tydliggöranden från barn- och utbildningsnämndens verksamheter och
effekter av besparingar.

•

Linda Söder Jonsson (S) och Angelica Stigenberg (S) redogör för
samarbete mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
gällande bland annat oro kring skolungdomar. En modell för
samverkan arbetas fram för närvaranade där även närpolis med flera
aktörer medverkar.

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-17

§ 110
Hälsningsord
Ordföranden Mikael Peterson (S) tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig
sommar.
Övriga önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad
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