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Beslutande

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 februari 2020, klockan 16.00-17.55
Ajournering klockan 17.00 – 17.05.
Mikael Peterson (S), ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer
Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter
Westlund (C), Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar Andersson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Ewa Granudd (M)

Plats och tid

Ersättare

Övriga
deltagande

Rigmor Åkesson (S), Marita Pettersson (S), Elisabeth Kjellin (S), Marie Norin Junttila (S),
Reijo Peräläinen (L), Lina Johansson (C) och Anders Frödin (SD).

Kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichefen Anette Gårlin,
transportsamordnare Bo Karlsson Köpings kommun § 14, utvecklingsstrateg Stefan
Leijerdal, § 14 och kanslichefen Josephine Härdin.

Utses att justera

Lars-Gunnar Andersson

Ersättare för
justerare

Angelica Stigenberg

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2020-02-25 klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Josephine Härdin

Paragrafer

14-29

Ordförande

.......................................................................………………………………………………………………………............
Linda Söder Jonsson 2:e vice ordförande

Justerande

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

Lars-Gunnar Andersson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-24, §§ 14-29

Datum då anslag
sätts upp

2020- 02-25

Förvaringsplats
av protokollet

Kansliet

Underskrift

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

Datum då anslag
tas ned

Utdragsbestyrkande

2020- 03-17
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 14
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:
a) Skolskjutsar, samverkan med Köping, transportsamordnare
Bo Karlsson Köpings kommun samt utvecklingsstrateg
Stefan Leijerdal, Kungsörs kommun.
Information ges kring skillnad mellan skolskjuts och linjetrafik, hur planeringen sker däremellan för eleverna och
nuvarande möjligheter till att planera om för att få ökad
effektivitet.
b) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin
Information ges om kommunstyrelsens egna budget 2020
och hur den fördelats mellan verksamheterna.
Information ges också om ny finansprognos som precis
inkommit från SKR. Den baseras på ett något lägre
invånarantal än när budgeten lades under hösten.
c) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström
Information ges om att det i månadsskiftet kommer
presenteras resultat av genomlysningen av Västra
Mälardalens KommunalFörbund, VMKF.
Ordförande Mikael Peterson lämnar rapport om pågående
arbete med organisering av räddningstjänsten.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt,

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 15
Medborgarförslag – Ledstänger på Drottningtorget (KS 2019/326)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att minst fyra ledstänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje
trappa. Förslagsställaren menar att det är svårt för vingliga och lite
äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor fallrisk.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
De anser inte att det är nödvändigt med ledstänger på alla sidor
men föreslår en ledstång i trappen som vetter mot
livsmedelsbutiken till en kostnad av 30 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ur ett
tillgänglighetsperspektiv bifall till detta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 143
• Tjänsteskrivelse KS förvaltning 2020-02-10
• Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-02-04

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget. Fråga ställs om inte
finansiering kan ske inom ramen för det tidigare projektet.
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar nej och får i
uppdrag att återrapportera slutredovisningen från projektet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och anslår
30 000 kronor att finansieras i Kommunstyrelsens resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Anita Larsson, KKTAB, KS ekonom,
kommundirektör
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 16
Medborgarförslag – Nya lekredskap till förskolans uteplats i Valskog (KS 2019/370)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att förskolans uteplats
rustas upp med nya lekredskap. Förslagsställaren menar att de
lekredskap som finns är gamla och slitna.
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för beredning.
De föreslår att frågan prioriteras inom ramen för det äskande av
upprustning av Kungsörs förskolors uteplatser och lekredskap som
nämnden gjort.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkoppla till
förslagsläggaren när detta är klart.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jennie Ström
• Protokollsutdrag KF 2019-11-11 § 144
• Tjänsteskrivelse från KS 2020-02-17
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-27
• Protokollsutdrag BUN 2020-01-27 § 7

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen återkopplar till förslagsställaren efter
investeringsbeslut och prioriteringsbeslut inom förvaltningens
ekonomiska ramar. Med detta anses medborgarförslaget
besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 17
Medborgarförslag – Stäng av trafiken på
delar av Drottninggatan sommartid för att
möjliggöra uteserveringar (KS 2019/321)
Mervi Wallbom föreslår i ett medborgarförslag att delar av Drottninggatan ska stängas av sommartid för att ge restauranger efter
Drottninggatan bättre möjlighet att ha uteservering. Förslagsställaren föreslår vidare att biltrafiken ska ledas om via Thor
Modeéns gata – Hamngatan.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. De
föreslår att behålla trafiklösningen som den ser ut idag då det
numer ges möjlighet för uteserveringar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Mervi Wallbom
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 142
• Yttrande från KKTAB 2020-01-31
• Tjänsteskrivelse från KS förvaltning 2020-02-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 18
Motion – Utred möjligheten att planlägga och
färdigställa tomter för byggnation på området Vilabäcken (gamla betongtippen)
(KS 2019/367)
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att kommunen ska göra en
utredning om möjligheten att färdigställa marken på Vilabäcken
för byggnation av småhus. Motionären menar att nya tekniker kan
finnas idag för att lösa problemet som tidigare omöjliggjorde
byggnation på området med tippade betongblock med stora luftfickor emellan.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. I
svaret föreslås avslag på förslaget med hänvisning till att
utredningen som gjordes i ärendet för fem år sedan visade att detta
skulle bli alltför kostsamt och att dessa kostnader kvarstår.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på
medborgarförslaget och att den politiska prioriteringen gällande
framtida bostadsproduktion sker inom ramen för det kommande
planprogrammet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ewa Granudd (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 168
• Yttrande från KKTAB 2020-01-31
• Tjänsteskrivelse KS förvaltning 2020-02-07

KS överläggning

Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar om genomförd
undersökning av metoder för att bygga på tomter som har liknande
förutsättningar med betong i. Hittills finns ingen bra lösning.
Det ligger dock i kommunens intresse att bevaka kommande
lösningar då området är attraktivt.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 19
Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken
(KS 2019/331)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ordnar
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är
blev tillräcklig.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
Deras förslag är att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder i
Pinnparken.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag på motionen med
hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165
• Tjänsteskrivelse KS förvaltning 2020-02-10
• Yttrande KKTAB 2020-01-31

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framför Petter Westlund
(C) ett önskemål om att trygghetsskapande åtgärder prioriteras
inom investeringsbudgeten. Claes-Urban Boström upplyser om att
årets investeringsbudget är intecknad men att det går att diskutera
inom ramen för budgeterade belysningsåtgärder.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet ska återremitteras för att se om åtgärden kan prioriteras inom ramen för investeringar av belysningsåtgärder.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens återremitterar motionen för att se om åtgärden
kan prioriteras inom ramen för investeringar av
belysningsåtgärder.

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 20
Motion – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9
(KS 2019/373)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds.
Ärendet har varit hon barn- och utbildningsnämnden på remiss. I
sitt beslut stödjer man barn- och utbildningschefens yttrande.
Yttrandet hänvisar bland annat till tidigare beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2018-01-24 där kostnadsunderlag presenterats
för detta. Den motionen ansågs i kommunfullmäktige efter detta
besvarad. I yttrandet skrivs fortsatt:
”I Kungsör finns det en etablerad struktur där barn- och
utbildningsnämnden regelbundet träffar skolledningen för
respektive skolenhet för att få tillfälle till konstruktiva dialoger. Vi
ser mycket positivt på dessa möten och ser gärna att ett underlag
som beskriver kostnadsbilden för ett två-lärarsystem kan ingå i
dessa möten.”
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ärendet bereds enligt
barn- och utbildningsnämndens beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder (L)
• Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-11-11 § 163
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-07
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2020-0120
• BUN protokollsutdrag 2020-01-29 § 6

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen hanterar frågan om ett eventuellt tvålärarsystem
inom ramen för sina dialogmöten mellan rektorer och barn- och
utbildningsnämndens presidium. Frågan ska när den avgjorts
återrapporteras till kommunfullmäktige. Med detta anses motionen
besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, BUN

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-02-24

§ 21
Livsmedelsplan 2020 - 2025
(KS 2018/116, 2020/46)
I en motion ställd i kommunfullmäktige 2018-04-09 § 46 yrkade
Centerpartiet på att kommunen skulle ta fram en livsmedelspolicy
eller liknande.
Motionen bifölls 2018-11-26 § 184 med reservation för att arbetet
skulle invänta den regionala livsmedelsstrategi som då hade
påbörjats.
Kommunstyrelsens förvaltning har nu tagit fram ett förslag på
livsmedelsplan. Den kommunala planen har sin utgångspunkt i de
fyra områden som man regionalt har fokuserat på det vill säga:
•
•
•
•

Upplevelsemat
Krismat
Viltmat
Länets mat

Den kommunala planen innehåller vissa delar som inte den regionala
tar upp såsom dricksvatten och matsvinn.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-06
• Utkast till Livsmedelsplan 2020-02-05

KS överläggning

Petter Westlund (C) yrkar tillägg till beslutet med att ändra
aktiviteten 3 under mål 6 till ”Ta fram upphandlingskriterier för
närproducerade livsmedel.”

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslaget till livsmedelsplan för åren
2020 – 2025 med justeringen att ändra aktiviteten 3 under mål 6
till ”Ta fram upphandlingskriterier för närproducerade
livsmedel.”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Theres Andersson
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24
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§ 22
Investeringsram 2020 - 2022
(KS 2019/192)
Kungsörs kommuns förvaltningar, nämnder, styrelse, Kungsörs
Kommun Teknik AB och dess styrelse har i budgetarbetet för 2020
- 2022 arbetat fram ett förslag till investeringsramar som under
hösten diskuterats politiskt.
Investeringsbudgeten kommer att revideras inför varje budgetbeslut
i Kommunfullmäktige i juni. Därav att investeringsbeloppen för
2021 - 2022 inte är helt kompletta utan kommer, utifrån mer kända
behov, revideras inför budget 2021.
När Kommunfullmäktige antagit listan med investeringar för 2020 2022 så kommer respektive nämnd eller styrelse att sedan ansvara för
dessa investeringar. Om en investering, efter upphandling inklusive
samtliga kostnader, överstiger avsatt summa måste ärendet tillbaka till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ny beredning.
Samtliga investeringar skall slutredovisas till Kommunfullmäktige,
lämpligast i samband med delårsbokslut och bokslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10
• Sammanställning av investeringar 2020-02-10

KS överläggning

Mikael Peterson (S) redogör för att de idag kryssade posterna ligger
inom ramen men inte redovisas i handlingarna med hänsyn till
upphandling.
Madelene Fager (C) poängterar att samtliga investeringar ska
slutredovisas och yrkar på tillägg med detta till beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram för
2020 med en total summa av 10 450 000 kr.
Samtliga investeringar slutredovisas till kommunfullmäktige,
lämpligast i samband med delårsbokslut och bokslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 23
Investering – bilar till hemtjänsten (KS
2020/40)
Hemtjänsten har under de senaste åren fått ökade volymer till
följd av befolkningsutvecklingen, antalet utförda
hemtjänsttimmar har därför ökat markant. För att kunna besöka
alla hemtjänsttagare behövs fler bilar.
Alla möjligheter till samutnyttjande med andra verksamheters
bilar är utredda och det finns inte möjlighet för hemtjänsten att
låna ytterligare bilar än de man redan samutnyttjar med andra
verksamheter.
En bil som hemtjänsten har behov av kostar uppskattningsvis
250 000 kr.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2020-01-09
• Socialnämndens beslut 2020-01-28 § 4
• Kungsörs KommunTeknik AB:s utlåtande 2020-01-10

KS överläggning

Kommundirektör Claes-Urban Boström redovisar att det ökade
antal hemtjänsttimmarna motiverar utökningen. Madelene Fager
(C) frågar om det går att samordna fler bilar i en större pool i
kommunen och kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att
det pågår ett sådant arbete dock inom socialtjänsten.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen av bilar till
hemtjänsten.
500 000 kronor ur investeringsbudgeten tas i anspråk och
socialnämnden tillförs ökade driftmedel under avskrivningstiden på 5 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KS ekonom, SN ekonom, SN, KKTAB,
kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24
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§ 24
Svar på revisionsrapport avseende efterlevnad av FN:s barnkonvention (KS 2019/16)
KPMG har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att
granska hur FN:s konvention om barns rättigheter efterlevs i
Kungsörs kommun. Den sammanfattande bedömningen är att
kommunen har rutiner för hantering av barnrättsfrågor i flera delar.
Genomgående rekommenderar revisorerna att kommunen
ytterligare utvecklar sina formella arbetssätt samt nedtecknar
riktlinjer och rutiner för dessa inom barnrättsområdet. Ett antal
förslag till åtgärder listas.
Kungsörs kommun anser att det finns delar av de rekommendationer som revisorerna anger som vi bör titta vidare på. Svaret
lämnas vi utifrån vad vi vet idag och hur det kommer se ut under
2020 då barnkonventionen som lag träder i kraft från och med
januari 2020.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Granskningsrapport från KPMG inkommen 2019-01-23
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 39
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2020-01-17

KS överläggning

Petter Westlund (C) meddelar att Centerpartiet kommer att lämna
ett särskilt yttrande i form av en skriftlig protokollsanteckning med
anledning av beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten som sitt eget.

Särskilt yttrande

Protokollsanteckning från Centerpartiet genom Petter Westlund
och Madelene Fager.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören, revisionen, Karin.HelinLindkvist@kpmg.se

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24
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§ 25
Investering – Utbyggnad av parkering vid
Centralvallen (KS 2018/476)
Kommunstyrelsen beslutade om att bevilja investeringen
”Utbyggnad av parkering vid Centralvallen” i november 2018 om
max 350 000 kronor.
Slutredovisning har nu inkommit och investeringen färdigställd
2019-11-01. Den visar att investeringen kostade 274 907 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-11-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 196

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 26
Årsredovisning 2019 kommunstyrelsens
förvaltning (KS 2020/)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare beskrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna
året i form av en verksamhetsberättelse.
Dokumentet innehåller bland annat:
- Viktigare händelser
- Framtidsperspektiv
- Ekonomi
- Personal
- Jämställdhetsarbete
- Internkontroll
- Redovisning av mål och måluppfyllelse
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens
årsredovisning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Årsredovisning
2019

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning 2019 för
kommunstyrelsens förvaltning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-02-24
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§ 27
Samråd – Ny detaljplan för Almen 5, Kungsörs
kommun (KS 2019/281)
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser och
parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd.
Det nya planförslaget innebär att parkering för intilliggande bostäder
kan uppföras. Planområdet kommer när det är färdigbyggt att
innehålla cirka 70 nya parkeringsplatser, varav 25 kommer bestå av
garage. Det kommer även vara möjligt att uppföra carport samt förråd
på platsen. Utöver det planeras inga andra typer av byggnader för
planområdet.
Gällande plan för området tillåter en markanvändning för
bostäder och detta behöver ändras genom en ny detaljplan
för att kunna tillåta uppförande av parkeringsytor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2020-01-14
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 199
• Plankarta (Samrådshandling 2020-01-15)
• Planbeskrivning (Samrådshandling 2019-06-28)
• Behovsbedömning 2019-06-28
• Plankommitténs protokoll 2020-02-04 § 2

KS överläggning

Madelene Fager (C) meddelar att centerpartiet kommer att yrka på att
den slutgiltliga detaljplanen ställer krav på en laddinfrastruktur.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och
genomförandebeskrivningen för Almen 5, Kungsörs kommun, på
samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande vilket kan
övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker
detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Leijerdahl, KKTAB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 28
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 5 februari 2018, § 1
beviljat Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 500
kronor för julgransplundringen 2020. Dnr KS 2020/38

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24

§ 29
Meddelanden
JSM Telefront har gjort servicemätning via telefon och e-post
inom Kommunernas Kvalitets i Korthet (KKiK) under perioden
vecka 41 – 46. Dnr KS 2020/31
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2019: Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet,
Liberalerna och Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
Dnr KS 2020/41
Miljöstrateg Theres Andersson har svarat på Vattenmyndighetens
enkät om genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram 2019 Dnr KS 2020/54
Vision e-hälsa 2025 - överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. Dnr KS 2020/61
Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-01-22 § 1-10

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Fråga angående kö till barnaktivitet. Dnr KS 2020/45

Undertecknade avtal:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

Fritidschef Mikael Nilsson har undertecknat avtal med TMT
Biograf AB. Avtalstid: 2020-01-01 – 2022-12-31.
Dnr KS 2020/21.

•

Näringslivsassistent Lina Ekdahl har tecknat avtal mellan
regional samordnare och ledhuvudman för cykel och
vandringsleder - med Region Västmanland. Dnr KS 2020/28

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-24
•

Ramavtal - Elarbeten, rangordnat avtal nr 2. Avtalspart:
Assemblin EL AB. Rangordnat avtal nr 1. Avtalspart:
Kungsörs Elektriska AB. Dnr KS 2020/32

•

Ramavtal – Plåtarbeten, rangordnat avtal nr 1. Avtalspart:
Arboga Kungsör Plåt och Vent AB. Rangordnat avtal nr 2.
Avtalspart: Erikssons Plåt i Nyköping AB. Dnr KS 2020/39

•

Bibliotekschef Ulf Hölke har tecknat avtal med Västra
Mälardalens kommunalförbund - Drift och underhåll av
tunnelserver, bibliotekens utlåningsterminaler.
Dnr KS 2020/44

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström har förlängt avtal
gällande Företagshälsovård med Avonova Hälsa AB till och
med 2021-03-31. Dnr KS 2020/48

Beviljade schakttillstånd till:
•

AG Consulting – fiber till bostadshus på Bondegatan, Kungsör
2020-01-27 – 2020-02-10.Dnr KS 2020/3.

•

Anderssons i Köping AB - grävning/borrning för fiber mellan
Karlavägen-Skolvägen utmed Första Ringgatan och mitt i
mellan Runnavägen och Kungsringen 2020 -01-27 –
2020-02-30. Dnr KS 2020/3

•

Wdvida AB – grävning för fiber på Tallstigen 2020-01-31 –
2020-02-07. Dnr KS 2020/3

•

Eltel Networks Infranet AB / Skanova AB - ansluta villakunder
till befintligt fibernät. Draggropar vid tomtgräns 2020-02-20 –
2020-04-30. Dnr KS 2020/3

•

Coment AB – grävning för fiber på Bergsgatan 2020-02-06 –
2020-07-31. Dnr KS 2020/3

Kommuner och Regioners cirkulär:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

20:02 Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020

•

20:03 Tekniksprångsavtalet 20

•

20:04 Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny
arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14

•

20:05 En starkare skydd för välfärdssystemen
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-02-24
•

20:06 Information till arbetsgivare med anledning av epidemieller pandemiutbrott

•

20:07 Internränta för år 2021

•

20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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