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Plats och tid

  
Centrumgården Kungsör, tisdagen den 23 april 2019. Utbildning i ekonomi klockan 14.30 till 
16.00, styrelsemöte samt utbildning i krisledning och krisberedskap klockan 16.00-18.30.  

 

Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Linda Söder-Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer 
Henriksson (V), Stellan Lund (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) §§ 45-48 och 
Lars-Gunnar Andersson (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Reijo Peräläinen (L), Ewa Granudd (M), Anders Frödin (SD), Lina Johansson (C) §§ 49-56 

och Hannu Söderlund (KD) §§ 57-62. 
 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Haya Albabbili (S), Elisabeth Kjellin (S), Marie Norin Junttila (S). 
 
 
 
 
  

Övriga  
deltagande  Kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichef Bo Granudd, Lena Mäenpää, 

beredskapssamordnare § 45, Andreas Ahlén, säkerhetssamordnare, VMKF § 45 och 
kanslichefen Josephine Härdin. 
 

 

Utses att justera Madelene Fager 
Ersättare för 
justerare Anders Frödin 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-04-25 klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       45-62 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson       
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2019-04-23, §§ 45-62 
Datum då 
protokoll anslås  2019-04-25 Datum då anslag  

tas bort 2019-05-16 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

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

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2019-04-23 
 

45 Information 

46 Svar på medborgarförslag - Bullervallarna vid Skillingeudd (KS 2019 32) 

47 Svar på medborgarförslag - Fotbollsmål till Hagaskolans skolgård KS 2018 462 

48 Svar på motion - Stoppa användningen av engångsartiklar i plast KS 2018 260 

49 Fördjupad samverkan - gemensam alkoholhandläggning i Västra Mälardalen KS 
2019 99 

50 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 

51 Årsredovisning 2018 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

52 Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

53 Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kungsörs Kommunföretag AB 

54 Svar på revisorsrapport - granskning av bokslut och ÅR 2018 KS 2019 60 

55 Svar gällande uppdrag av skolbibliotek på Kung Karls skola 

56 Övriga frågor 

57 Svar på remiss - avfallsplan 2020-2030 

58 Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens förvaltning 

59 Uppsiktsplikt – Genomförd internkontroll 2018 

60 Uppsiktsplikt - Internkontrollplaner 2019 

61 Meddelanden delegationsbeslut 

62 Meddelanden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 
 

 
a) Ekonomiutbildning 14.30-16, Bo Granudd, ekonomichef  
 

Information gavs främst kring utjämningssystemet, och följdes av en 
dialog kring hur framtida budgetprocess skulle kunna se ut. 
 

b) Ekonomiskt uppföljning, Bo Granudd, ekonomichef  
 

Arbete pågår med att få in en budget i systemet för att kunna göra 
uppföljning efter april. Bedömning just nu är att det ekonomiska läget 
ser normalt ut efter mars.  

 
c) Rapport från regionens strategiska beredning, Mikael Petersson (S) 

och Madelene Fager (C) 
 

Rapport gavs på mötet gällande bredband i länet. 58 % har täckning i 
nuläget. En skrivning från flera kommuner gällande kostnader för 
strategisk regional samverkan togs upp. Redovisning gavs gällande 
kollektivtrafiken och bränsleförbrukning. 

 
d) Rapport angående bredbandsutbyggnad, skriftlig information från 

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
 

Noteras från medskicket i kallelse är att mötet med aktörerna är ändat 
till 11 juni klockan 15.00. 

 
e) Utbildning i krisberedskap för kommunstyrelsen, krislednings-

nämndens roll, m.m. Lena Mäenpää, beredskapssamordnare och 
Andreas Ahlén, säkerhetssamordnare, VMKF. 

 
Kommunstyrelsen fick information om ansvar för kommunen i 
krissituationer, skillnad på kommunstyrelsens roll och 
krisledningsnämndens roll. Även om pågående rustning av 
totalförsvaret och åtgärder det kommer att innebära för kommunen.  

 
f) Mikael Peterson (S) redovisar information från möte med rådet för 

integration. 
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g) Stellan Lund (M)) redogör för senaste mötet med miljö- och 

klimatrådet. 
 

h) Stellan Lund (M)) redogör för senaste möte med jämställdhetsrådet. 
 
 

 
Beslut  Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 46 
Svar på medborgarförslag – Bullervallarna 
vid Skillingeudd (KS 2019/32)  
Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att bullervallarna 
anlagda vid Skillingeudd även ska kunna användas som 
pulkabackar under vinterhalvåret. Att ytan avjämnas så att 
pulkaåkning ska vara möjlig ut mot befintligt gärde. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB håller på att bygga bullervallar 
mellan bostadsområdet, efter vägsträckningen, och 
industriområde / järnväg. Dessa bullervallar är inte färdigställda 
och kommer att jämnas till och förses med ett planteringslager 
och besås med gräs. På bullervallens krön kommer ett gångstråk 
att anläggas. 
Bullervallarna kommer att färdigställas under året. Bullervallarna 
kommer att vara lämpliga för pulkaåkning ut mot gärdet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Elin Bergström  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 28 
• KKTABs tjänsteskrivelse 2019-03-01 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige noterar att förslagsställarens önskemål 
kommer att förverkligas genom att KKTAB ansvarar för att 
bullervallarna färdigställs och förklarar därmed 
medborgarförslaget bifallet. 
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§ 47 
Svar på medborgarförslag – Fotbollsmål till 
Hagaskolans skolgård (KS 2018/ 462)  
Klass 3A på Hagaskolan föreslår att kommunen ska sätta upp 
fotbollsmål på Hagaskolans skolgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på remiss och 
har svarat att fotbollsmål har flyttats från Ulvesundsområdet 
till Hagaskolans skolgård. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från klass 3A Hagaskolan  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 19 
• BUN protokollsutdrag 2018-12-19 § 62 
• Fredrik Bergh tjänsteskrivelse 2018-12-12 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige noterar att förslagsställarnas önskemål har 
förverkligats genom att barn- och utbildningsförvaltningen har 
och flyttat mål till skolan och förklarar därmed 
medborgarförslaget bifallet. 
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§ 48 
Svar på motion – Stoppa användningen av 
engångsartiklar i plast (KS 2018/260)  
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), AnnMarie Andersson 
(C), Gunnar Karlsson (C), och Eleonor Westlund (C) föreslår i en 
motion att kommunen ska 
 
• Stoppa användningen av engångsartiklar i plast 
• Ta fram en plan för utfasning av all fossil plast.  
 
Detta med anledning av plasternas negativa miljöpåverkan och 
bidrag till användandet av fossila material.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. 
Förslaget innebär att kommunen ställer sig positiv till framtagande 
av en plan för utfasning av produkter bestående av så kallad fossil 
plast. De engångsartiklar av plast som används i kommunens 
verksamheter bör kartläggas och alternativ ses över. Dessutom bör 
kostnader och andra konsekvenser undersökas och eventuella 
undantag göras där inga alternativ finns.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), 
AnnMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), och Eleonor 
Westlund (C)  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 § 77 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-03-29 

 
KS överläggning  Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till Madelene Fagers yrkande.  
Marie Norin Junttila (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslut enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget 

att ta fram en plan för utfasning av fossil plast. Planen ska 
innehålla prioriteringar och förslag på alternativ samt konse-
kvenser av ett utbyte.  

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter 

Westlund (C) skriftligt. 
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§ 49 
Fördjupad samverkan – Gemensam alkohol-
handläggning i Västra Mälardalen  
(KS 2019/99) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om gemensam 
alkoholhandläggning lyfts. I en utredning lämnas förslag som 
innebär vissa investeringar, dessa anses motiverade genom effek-
tiviseringar i minskat administrativt arbete, kortare beslutsvägar 
och en ökad servicegrad till tillståndshavarna.  
 

 Förslaget innebär bl.a. att  

- ett samverkansavtal tecknas,  

- gemensamma riktlinjer för alkoholservering och ansöknings- 
och tillsynsavgifter samt gemensamma regler kring delegation 
antas 

- Köpings kommun ansvarar för det praktiska arbetet 

- Kungsör och Arboga köper licenser för ett handläggarstöd och 
de inkorporeras i Köpings installation  

- en digitaliserad ansökningsprocess och tillsyn införs 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2019-03-11 
• Utredning om gemensam alkoholhandläggning inom ramen för 

fördjupad samverkan i Västra Mälardalen inklusive bilagorna 
1. Förslag till samverkansavtal om alkoholhandläggning 

mellan kommuner i Västra Mälardalen 
2. Förslag till gemensam delegationsordning rörande serve-

ringstillstånd i Köping, Arboga och Kungsör – Tillägg till 
Samverkansavtal om alkoholhandläggning mellan kommu-
ner i Västra Mälardalen 

3. Förslag på ansöknings- och tillsynsavgifter i ärenden om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen 2019 

4. Förslag till AlkT-Avtal med Landborgen AB 
5. Förslag till riktlinjer för alkoholservering i Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner 
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Beslut Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om gemensam 
alkoholhandläggning enligt utredningens förslag. Socialchef Lena 
Dibbern får i uppdrag att teckna avtalet 

 
 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta nya ansöknings- och tillsynsavgifter för ärenden om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) i enlighet 
med förslaget 

- ansökningsavgifter från och med den 1 september 2019 
- tillsynsavgifter från och med den 1 januari 2020. 

• revidera riktlinjer för alkoholservering från och med den 1 
september 2019 i enlighet med förslaget 

 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
samverkansavtalet och kommunfullmäktige godkänner föreslagna 
avgifter samt att Arboga och Köpings kommuner fattar motsva-
rande beslut.  
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§ 50 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommun-
fullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordnings-
föreskrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april 
2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommun-
fullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar.  Kommun-
fullmäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya 
föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för 
beslut. Detta nya förslag antogs 2019-02-11 och anmäldes till 
länsstyrelsen som nu upphävt två paragrafer. Ordningsföreskrifterna 
har nu redigerats utifrån detta upphävande och läggs åter upp för 
beslut och anmälan till länsstyrelsen. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 

2019-04-12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-11 § 12 
• Länsstyrelsens svar: Anmälan enligt ordningslagen av nya 

lokala ordningsföreskrifter 2019-03-13 
 
KS överläggning Fråga ställs kring tolkning av fiskeförbud vid bryggor och kajer. 

Klargörande sker av kommundirektör Claes-Urban Boström att 
förbudet gäller med avsikt att inte störa båtliv och badande. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2019. 
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§ 51 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2018 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2019/93) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag 2019-
03-01, § 9 jämte handlingar 

  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Gemen-

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

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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§ 52 
Bokslut och årsredovisning 2018 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2019/98) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2018 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsrapport gransling av ÅR VMKF 2019 0314 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) önskar en redogörelse för läget inom 

räddningstjänsten och undrar om vi kan få detta till kommun-
styrelsen. Mikael Peterson (S) tar på sig att ombesörja detta.  
 

Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Västra Mälar-

dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018. 
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§ 53 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2018 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2019/60) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2018. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
• Revisorernas granskningsrapport ÅR 2018 KKAB 2019-03-

18 
 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2018 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2018 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2018. 
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§ 54 
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
bokslut och årsredovisning 2018 (KS 
2019/60) 

I revisionsrapporten till årsbokslutet 2018 gör de 
förtroendevalda revisorerna följande sammanfattning: 

 
- ”…resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av 

fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning.” 

- Den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen är 
inte tillfredsställande 

- Två fel har identifierats som avvikelser från god 
redovisningssed, pkt 3.7 och pkt 3.10 

 
Kommunstyrelsens förvaltning är överens om resultat-
kommentaren och har nu formulerat ett svar på kritiken 
gällande de övriga bristerna. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2019-04-11 
• Revisionens verksamhetsredogörelse 2019-03-27 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommundirektören och 

ekonomichefens förslag till svar som sitt eget. 
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§ 55 
Skolbibliotek på nya skolan (KS 2017/118) 

Kommunstyrelsens förvaltning önskade 2017 en översyn över: 

- hur skolbiblioteksverksamheten i den nya skolan ska organi-
seras,  

- hur samarbetet med folkbiblioteket ska se ut och 

- vilka resurser som kommer att krävas av skolan respektive 
folkbiblioteket 

 
Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har 
skrivit ett svar gällande 
 
• Samarbetet mellan skolbibliotek och kommunbibliotek och att 

det bör utgå från frågeställningen hur biblioteksverksamheten 
kan bidra till att öka elevernas kunskapsutveckling, lust att 
lära, trivsel och trygghet. 

• Samarbete med kommunbiblioteket och hur det sker idag redan 
idag och kommer att fortsätta även framdeles. 

• Utvecklingsområden i det framtida samarbetet.  
• Placering av skolbibliotek på skolan, bemanning, inköp av 

litteratur och eventuellt system för boklån. 
 
Kostnaden för ett digitalt registreringssystem för boklån beräknas 
till ca 5 000 kronor per år samt en investeringskostnad på ca 
50 000 kronor.  

Förslaget var att besluta att föreslå kommunstyrelsen att det 
samarbete som idag redan finns utökas.  

Kommunstyrelsen fick en redovisning av arbetet av bibliotekschef 
Ulf Hölke och rektor på Kung Karls skola Johan Lantz på 
kommunstyrelsesammanträdet i mars 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-03-27, 62  
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-

21 
• Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-

23 § 5 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-04-23  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

KS överläggning  Rigmor Åkesson (S) önskar ytterligare klarhet kring hur 
biblioteksfrågan ska lösas. Angelica Stigenberg (S) tillika barn- 
och utbildningsnämndens ordförande klargör att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att i dagsläget inte införa ett 
skolbibliotek med anställd personal utan att avvakta nationella 
beslut.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna och hänvisa eventuella äskanden till pågående 
budgetprocess. 
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§ 56 
Övriga frågor 
 
Följande fråga har tagits upp under dagens möte 
 
• Lina Johansson (C) frågar hur vi i Kungsör sköter oss kring 

GDPR och får svar gällande nuläget av kommundirektör 
Claes- Urban Boström. Kommunstyrelsen kommer att få 
utbildning i höst gällande lagstiftning där bland annat detta 
ansvarsområde och en mer utförlig nulägesbild kommer att 
ingå. 
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§ 57 
Svar på remiss gällande avfallsplan (KS 
2018/505) 
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 4 februari till 11 
mars i enlighet med MB 15 kap 14§. Inhämtade synpunkter under 
perioden bifogas. Avfallsplanen är väl genomarbetad och är 
tillämpningsbar i kommunens årliga målsättning. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör och teknisk chef 2019-

04-12 inklusive synpunkter 
• Missiv renhållningsordning daterad 2018-11-29 

 
KS överläggning Stellan Lund (M) frågar hur kommunen redovisat sitt svar 

eftersom det redovisas 0 svar från Kungsör i bilagan.  Klargörande 
sker att bilagd redovisning gäller allmänhetens inlämnade 
synpunkter. Myndigheten Kungsörs kommun lämnar ett svar enligt 
dagens kommunstyrelsebeslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret och överlämna det 

med tillhörande synpunkter till Vafab Miljö AB. 
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§ 58 
Internkontrollplan 2019 för kommunstyrel-
sens förvaltning (KS 2019/61) 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där 
kontrollmoment definierats och värderats utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på 
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och 
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.  
 
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs 
uppgift om  
- hur och när kontroll ska ske 
- vem som ska göra den och  
- vart resultatet ska rapporteras 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-04-12  
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2019 ska genom-
föras enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Resultatet 
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut. 

 
  
 Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr 

x/2019 
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§ 59 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av internkontroll 2018 (KS 2018/43) 
Nämndernas uppföljningar har begärts in. Respektive nämnd har 
godkänt uppföljningarna. Bolagens internkontroller redovisas i 
respektive bolagsstyrningsrapport i separata ärenden. 
Bolagsstyrelserna har godkänt sina respektive rapporter. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av internkontrollplan 2018 – Socialnämnden 
• Uppföljning av Internkontrollplan 2018 – Barn- och 

utbildningsnämnden 
 
KS överläggning Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att följa samma mall för 

internkontroll som övriga nämnder och bolag. 
 

Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av 
den planerade internkontrollen 2018 och redovisat de avvikelser 
man sett och hur dessa har hanterats. 
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§ 60 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner i nämnderna och bolagen i 
kommunkoncernen 2019 (KS 2019/61) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Som ett led i detta har interkontrollplanerna för 2019 
begärts in. Dokumenten har godkänts av respektive nämnd. 
Bolagen tar sina planer under maj månad och de redovisas 
därefter.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2019 – Socialnämnden   
• Internkontrollplan 2019 – Barn- och utbildningsnämnden 

 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna antagit 

internkontrollplaner för 2019.  
 
 Som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt önskar kommunstyrelsen 

en rapport från nämnder och bolag efter årets slut utifrån 
fastställda planer. 
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§ 61 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den  

- 25 mars 2019, § 4, beslutat bevilja IF Rune ledar-
utbildningsbidrag med 9 550 kronor. Dnr KS 2019/78 

- 28 mars 2019, § 2, beslutat betala ut aktivitetsbidrag om 
sammantaget 47 430 kronor för andra halvåret 2018. Bidragen 
fördelas på 12 föreningar.Dnr KS 2018/383  
 

Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 3 april 2019, § 
5, besluta förordna barn- och utbildningschef Fredrik Bergh att  
utöver egen tjänst vara kommunchef under kommundirektörens 
semester 2019-04-30 – 2019-05-12. Dnr KS 2019/120 

 

 

 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 62 
Meddelanden 
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2018: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna. Dnr KS 2019/54 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har rekvirerat statsbidrag 2019 för 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.  
Dnr KS 2019/96 

 

Kommuninvest - Föreningsstämma den 11 april 2019 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna bredd för transport: 

• mellan Kungsör - Stockholm för transport av husmoduler 
mellan 8/4 – 7/5 2019. Dnr KS 2019/12 

• mellan Trollhättan – Kungsör för transport av båt mellan  
13/4 – 12/5 2019. Dnr Ks 2019/12 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Tunaförvaltning och Entreprenad AB – schakt för proppning 
av brunn till spilledning vid reningsverket mellan 18 – 22/3 
2019. Dnr KS 2019/13 

• Mälarenergi Elnät AB – byte av påkört kabelskåp på 
Rönnstigen 16- den 26/3 – 4/4 2019. Dnr KS 2019/13 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Kungsörs församling – penninginsamling med bössor och 
uppställning av bord för bröd- och ljusförsäljning på 
Konsumtorget samt utefter Drottninggatan under 2019.  
Dnr KS 2019/81 

• Restaurang Casa Nostra Due – uteservering under perioden 
2/4 – 30/9 2019. Dnr KS 2019/71  
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• Perssons Delikatesshandel AB för traditionell marknad med 
knallar och karuseller i Valskog den 13 april 2019.  
Dnr KS 2019/103 

 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2019-02-25 § 18 Val 
av revisor från Kungsörs kommun i Västra Mälardalens 
Kommunalförbund. Dnr KS 2018/439 

• BUN 2019-03-20, § 27 Svar på revisionsrapport-Granskning 
av hur FNs konvention om barnets rättigheter efterlevs i 
Kungsörs kommun. KS 2019/16 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2019-03-21, §§ 24-33 

• Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019-03-22  
§§ 46-47 

• Gemensamma överförmyndarnämnden 2019-03-12 §§ 36-45 

• Gemensamt arbetsutskott KAK 2019-04-02 §§ 1-5 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Bubbelbad i badhuset. Dnr KS 2019/108 

• Nya anslagstavlorna fungerar dåligt. Dnr KS 2019/126 
 

Undertecknade avtal: 
• Ekonomichef Bo Granudd har tecknat prolongering av avtal på 

kontorsmaterial med Staples Sweden AB. Avtalstid: 2016-12-
01 - 2019-11-30 med förlängning upp till ett år.  
Dnr KS 2019/100 

• Kulturchef Mikael Nilsson har tecknat avtal med 
Västmanlands teater. Avtalstid: 2019-01-01 – 2020-12-31.  
Dnr KS 2019/114 
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Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 19:11 Hantering av karensavdraget för anställda på RiB  
• 19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 

Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21)|  
• 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige 
• 19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med 
AkademikerAlliansen  

• 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning 
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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