KALLELSE
Datum

2020-10-05

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Kommunfullmäktige

Förslag till justerare:

Monica Lindgren och Ronja Lund-Wall

Förslag till ersättare för justerare:

Dan Stigenberg och Hans Carlsson

Förslag till tid och plats för justering:

Tisdagen den 13 oktober 2020, klockan 16.00 på
sekretariatet

Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 18.30
Matsalen på Kung Karls skola

Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och medborgarförslag
-

Allmänhetens frågestund

1

Meddelande – revisionsrapport Granskning av kommunal
vuxenutbildning

KS 2020/337

2

Medborgarförslag – Inomhusbanor för boule i Kungsör

KS 2020/304

3

Medborgarförslag – Hundlekgård på södra sidan i Kungsör

KS 2020/351

4

Medborgarförslag - Utöka lekparken vid Agnet

KS 2020/352

5

Medborgarförslag - Farthinder till Leksellvägen i Valskog

KS 2020/353

6

Information – förslag till reviderade arbetsordningar för dels
kommunfullmäktige, dels styrelser och nämnder
(beslut vid kommande möte)

KS 2020/362

7

Resultatrapport – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019
(Muntlig information)

KS 2020/17

KS 2020/27

Beredda ärenden
8

Svar på medborgarförslag – Rusta upp hockeyrinken eller bygg
allaktivitetsplan i Valskog

KS 2019/397

9

Svar på motion – Rinken i Valskog

KS 2019/196

10

Organisering av räddningstjänsten – Återtagande

KS 2020/53

11

Organisering av räddningstjänsten – Ansökan om ny tillhörighet

KS 2020/53

12

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige

KS 2020/328

13

Gösen 7 – Rivning

KS 2020/336

KALLELSE
Datum

2020-10-05

Svar på interpellationer och frågor
-

Nya motioner, interpellationer och frågor

14

Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan

KS 2020/358

15

Motion - Källsortering i kommunens verksamheter

KS 2020/359

16

Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden

KS 2020/361

Valärenden
17

Avsägelse – ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

KS 2018/411

18

Fyllnadsval – 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

KS 2018/411

19

Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika 2:e vice ordförande
i valnämnden

KS 2018/417

Per Strengbom
Ordförande

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Meddelande – revisionsrapport Granskning
av kommunal vuxenutbildning (KS 2020/337)
KPMG AB har, på uppdrag av kommunens revisorer, granskat den
kommunala vuxenutbildningen.
Av granskningen framgår att de bedömer att
-

vuxenutbildning erbjudes i enlighet med lag

-

barn- och utbildningsnämnden inte har den information om
verksamhetens kostnad i förhållande till verksamhetens kvalitet
och måluppfyllelse som krävs, vilket försvårar beslut om resurstilldelning och resursomfördelning inom nämndens hela
ansvarsområde

-

det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som
redovisas i årsbokslut, men att huvudmannen ska ta ett större
ansvar för kvalitetsarbetet genom att rikta fokus mot områden
inom vuxenutbildningen som särskilt bedöms behöva följas
upp.

Detta har utmynnat i rekommendation till barn- och
utbildningsnämnden att
-

låta säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom
vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB:s direktiv

-

stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser
sätts i förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma
verksamhetens effektivitet i förhållande till exempelvis andra
driftsformer.

Rapporten besvaras av barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har fått den för kännedom.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv och revisionsrapport – Granskning av kommunala
vuxenutbildning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Medborgarförslag – Inomhusbanor för boule
i Kungsör (KS 2020/304)
Ulla Matti föreslår i ett medborgaförslag att
- sex inomhusbanor för boule ordnas centralt i Kungsör
- kommunen ska stå för driften av banorna
- alla ska kunna boka in sig på banorna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ulla Matti

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Inomhusbanor för boule i Kungsör
Vi är många äldre som spelar boule här i Kungsör, både inom SPF och PRO. Utomhus finns goda
möjligheter att spela boule när vädret tillåter. Vintertid har en del hyrt in sig på banor i
Arboga, men den möjligheten finns inte längre.
Från äldre Kungsörsmedborgare vet jag att det tidigare fanns inomhus boulebanor här i Kungsör
som blev flitigt använda, både av äldre men också av andra målgrupper.
Det är viktigt att finna lämpliga inomhus aktiviteter för oss äldre framförallt vintertid och i
synnerhet nu i dessa coronatider. Det blir betydande sociala- och hälsovinster för oss äldre och
helt säkert även för kommunen.
Boule är en sport som passar alla åldrar, både unga och gamla och även de som har olika
handikapp.
Ni har från kommunens sida önskat att få in förslag på aktiviteter i syfte att utveckla
hamnområdet.
Detta är mitt förslag:
Sex inomhus-boulebanor centralt i Kungsör.
Med drift av Kungsörs kommun kan alla boka in sig på banorna, även de hamngäster som kommer till
Kungsör en regning dag.
Namn
Ulla Matti
Postadress
Mästaregatan 21, 73632 Kungsör
Telefonnummer
0721 550403
E-postadress
ulla.matti@telia.com
Samtycke
2020-08-18 17.43
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Medborgarförslag – Hundlekgård på södra
sidan i Kungsör (KS 2020/351)
Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård
ordnas på södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen.
Förslagsställare föreslår något område innanför Kungsringen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Tessa Hietala

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hundlekgård
Det finns önskemål om hundlekgård på södra sidan av stan, likadan som på norra delen av
Kungsör. T ex nånstans på området innanför Kungsringen.
Som det är idag så vi hundägare som bor på södra delen av stan, tar bilen till lekgård på norra
sidan. Inte optimalt med tanke på miljön.
Namn
Tessa Hietala
Postadress
Kvarngatan 7 B
73634 Kungsör
Telefonnummer
0705521625
E-postadress
tessa_hietala@hotmail.com
Samtycke
2020-09-27 09.39
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Medborgarförslag - Utöka lekparken vid
Agnet (KS 2020/352)
Jimmy Källberg föreslår i ett medborgaförslag att lekplatsen vid
kvarteret Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jimmy Källberg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag vill lämna in ett förslag på att utöka lekparken borta vid Agnet. Lekparken bredvid
betesgatan. Vi har ett jätte utrymme där och det bor så många barn i detta område, men det finns
inget för dom att leka med eller att samlas runt. Nu har ju Valskog fått sin lekpark fixad. Samt
att lekparken borta vi Gersilla har fått helt nytt för ett tag sedan.
Så nu kan man tycka att vi kan få en utökad lekplats med flera nya klätterställningar,linbana
m.m t.ex.
Namn
Jimmy Källberg
Postadress
Betesgatan 18 , 73635 Kungsör
Telefonnummer
0762193243
E-postadress
kelle_87@hotmail.com
Samtycke
2020-09-28 12.58
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Medborgarförslag – Medborgarförslag Farthinder till Leksellvägen i Valskog
(KS 2020/353)
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder
sätts upp på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att
sänka hastigheten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag
Vi önskar att få farthinder till Leksellvägen i Valskog som hjälpmedel för att sänka
hastigheten, då vi upplever att hastigheten inte följs.
Även om gatan inte är en lekplats så kan olyckor lätt ske, och med hjälp av farthinder skulle
risken minska.
Namn
Sarah Kvitle-Rönnberg
Postadress
Leksellvägen 11
731 60 Valskog
Telefonnummer
0707133823
E-postadress
skvitle@gmail.com
Samtycke
2020-09-28 09.28
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Information – förslag till reviderade arbetsordningar för dels kommunfullmäktige, dels
styrelser och nämnder (KS 2020/xx)
En översyn av arbetsordningarna för
-

kommunfullmäktige och

-

styrelser och nämnder

har gjorts.
De större förändringarna presenteras.
Beslut i ärendet kan förväntas till nästa sammanträde.

Presentationen sker muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, KF sekreterare

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Presentation av resultat 2019 av Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) (KS 2020/27)
Den nationella undersökningens resultat för Kungsörs kommun
presenteras.
Ärendet bordlades vid förra sammanträdet.

Presentationen sker muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, KF sekreterare

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-12

§
Svar på medborgarförslag – Rusta upp
hockeyrinken eller bygg allaktivitetsplan i
Valskog (KS 2019/397)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag en rejäl uppfräschning
av hockeyrinken i Valskog. Alternativt att den rivs till förmån för
en allaktivtetsplan som alla människor i samhället har nytta av.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De lämnar två alternativ men föreslår en rivning av den nuvarande rinken och att ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan
användas som skridskobana på vintern. Finansiering av detta skulle i så fall kunna ske genom att bevilja barn- och utbildningsnämnden investeringsutrymme för åtgärden med 396 487 kronor och
10 000 årligen i skötsel. Detta är samma åtgärd som beviljats i
ärende KS 2019/196, motion angående rinken i Valskog.
Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda presenterade alternativen från Kungsörs KommunTeknik AB kan vara
aktuella och att investeringsutrymmet ska möjliggöra båda.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-11-25
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13, § 4
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-09-16
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 131

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel.
Detta avser samma investering som i ärende KS 2019/196.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Jennie Ström, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Idag har vi en ishockey rink i valskog som har nu sett sina glada dagar,
den bör få en rejäl uppfräschning eller rivas och få upp en all aktivtets
plan som alla människor i samhället har nytta av och sedan skolan som kan
ha skridskor i skolan istället för att åka in till kungsör.
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18 73160 Valskog
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom@spray.se

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-28

§ 131
Förslag till svar på medborgarförslag –
Rusta upp hockeyrinken eller bygg
allaktivitetsplan i Valskog (KS 2019/397)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag en rejäl uppfräschning
av hockeyrinken i Valskog. Alternativt att den rivs till förmån för
en allaktivtetsplan som alla människor i samhället har nytta av.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De lämnar två
alternativ men föreslår en rivning av den nuvarande rinken och att
ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan
användas som skridskobana på vintern. Finansiering av detta
skulle i så fall kunna ske genom att bevilja barn- och
utbildningsnämnden investeringsutrymme för åtgärden med
396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är samma
åtgärd som beviljats i ärende 2019/196, motion angående rinken i
Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-11-25
• KF protokoll 2020-01-13 § 4
• Yttrande från KKTAB 2020-09-16

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda
presenterade alternativen från KKTAB kan vara aktuella och att
investeringsutrymmet ska möjliggöra båda alternativen. Vilket av
alternativen som väljs överlämnas till beställaren och KKTAB att
avgöra. Till grund för detta beslut ska det göras en övervägning av
långsiktigheten i lösningen. Detta så att inte kommunen väljer en
kortsiktig lösning som inom snart framtid blir kostnadsdrivande på
grund av reparationer av exempelvis sarg.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel. Detta avser samma investering som i
ärende 2019/196.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-12

§
Svar på motion – Rinken i Valskog
(KS 2019/196)
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att riva rinken i
Valskog och bygga en plan likt den som finns vid Kung Karls
skola. Motionären menar att skaderisken är stor med en rink i
dåligt skick och att det föreslagna alternativet kan användas hela
året.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De föreslår en rivning
av den nuvarande rinken och att ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan användas som skridskobana
på vintern. Finansiering av detta skulle i så fall kunna ske genom
att bevilja barn- och utbildningsnämnden investeringsutrymme för
åtgärden med 396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är
samma åtgärd som beviljats i ärende KS 2019/397, medborgarförslag angående rinken i Valskog.
Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda presenterade alternativen från Kungsörs KommunTeknik AB kan vara
aktuella och att investeringsutrymmet ska möjliggöra båda.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lars-Gunnar Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10, § 108
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-09-16
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 132

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel.
Detta avser samma investering som i ärende KS 2019/397.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionären, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-28

§ 132
Förslag till svar på motion – Rinken i
Valskog (KS 2019/196)
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att riva rinken i
Valskog och bygga en plan likt den som finns vid Kung Karls
skola. Motionären menar att skaderisken är stor med en rink i
dåligt skick och att det föreslagna alternativet kan användas hela
året.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De föreslår en rivning
av den nuvarande rinken och att ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan användas som skridskobana
på vintern. Finansiering av detta skulle i så fall kunna ske genom
att bevilja barn- och utbildningsnämnden investeringsutrymme för
åtgärden med 396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är
samma åtgärd som beviljats i ärende 2019/397, medborgarförslag
angående rinken i Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD)
• KF protokoll 2019-06-10 § 108
• Yttrande från KKTAB 2020-09-16

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda
presenterade alternativen från KKTAB kan vara aktuella och att
investeringsutrymmet ska möjliggöra båda alternativen. Vilket av
alternativen som väljs överlämnas till beställaren och KKTAB att
avgöra. Till grund för detta beslut ska det göras en övervägning av
långsiktigheten i lösningen. Detta så att inte kommunen väljer en
kortsiktig lösning som inom snart framtid blir kostnadsdrivande på
grund av reparationer av exempelvis sarg.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel. Detta avser samma investering som i
ärende 2019/397.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

6

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-12

§
Organisering av räddningstjänsten – beslut
om återtagande (KS 2020/53)
Direktionen ställde under 2019 en förfrågan till Nerikes Brandkår
och till Mälardalen Brand- och räddningsförbund (MBR) om ett
eventuellt samgående till deras förbund. Nerikes Brandkår avböjde. Ordförande för MBR har efter ett möte med presidiet för
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) i augusti 2019
beslutat om att utreda förutsättningarna för ett eventuellt inträde.
Parterna är nu överens.
Då ett kommunalförbund juridiskt inte kan överlämna en verksamhet till ett annat kommunalförbund ska respektive kommun besluta
om ett återtagande av den berörda verksamheten. Kommunen kan
därefter fatta beslut om ny förbundsordning till ett annat kommunalförbund.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kungsörs kommun
återtar räddningstjänstverksamheten från Västra Mälardalens
Kommunalförbund, från och med den 2021-01-01. Beslutet ska
gälla under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-14
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 133

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige återtar räddningstjänstverksamheten från
Västra Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1
januari 2021.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens
Brand- och räddningsförbund, akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-10-06
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KS 2020/53

Adressat

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Vår handläggare

Josephine Härdin, kanslichef
0227-600 223

Organisering av räddningstjänsten – beslut om
återtagande (KS 2020/53)
Direktionen ställde under 2019 en förfrågan till Nerikes Brandkår och till Mälardalen Brandoch räddningsförbund (MBR) om ett eventuellt samgående till deras förbund. Nerikes
Brandkår avböjde senare. Ordförande för MBR har efter ett möte med presidiet för Västra
Mälardalens kommunalförbund (VMKF) i augusti 2019 beslutat om att utreda
förutsättningarna för ett eventuellt inträde.
I december 2019 beslutade direktionen i VMKF att genom avtalssamverkan köpa chef- och
ledningsstöd av MBR från och med 1 jan 2020. Avtalet reglerar köp av chef- och
ledningsstöd samt övriga specialistkompetenser såsom HR-kompetens och brandingenjör.
Intentionen i avtalet var att förbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021.
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har genomfört och överlämnat en utredning till
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) Utredningen beskriver lämpliga
ambitionsalternativ för räddningstjänsten samt det medlemsbidrag till MBR som ska täckas
av medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Utredningen har visat brister inom
verksamheten. Räddningstjänsten har bland annat stora behov kopplade till att säkra en trygg
och säker arbetsmiljö. Fordonsparken har behov av åtgärder. Administrativa rutiner saknas
till stora delar.
Genom ett samgående med MBR erhålls en resursstark utryckningsorganisation med korta
insatstider och god förmåga för vardagshändelser i alla ingående kommuner. För större och
komplexa olyckor arbetar MBR tillsammans med Eskilstuna, Strängnäs och Flen i
ledningsorganisationen Räddsam Mälardalen för starkare gemensam kompetens och
uthållighet. Det ingår även en resursstark förebyggandeorganisation och driftverksamhet i
MBR.
Då ett kommunalförbund juridiskt inte kan överlämna en verksamhet till ett annat
kommunalförbund ska respektive kommun besluta om ett återtagande av den berörda
verksamheten. Kommunen kan därefter fatta beslut om ny förbundsordning till ett annat
kommunalförbund.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556771-5494

Momsregnr:
SE5567715494001
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2010-11-04

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att Kungsörs kommun återtar räddningstjänstverksamheten från Västra
Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 2021-01-01. Beslutet ska gälla under
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Josephine Härdin
Kanslichef
Kungsörs kommun

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-12

§
Organisering av räddningstjänsten – ny tillhörighet (KS 2020/53)
Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör har genom direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) skickat
en förfrågan under 2019 och ett önskemål om inträde i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) gällande räddningstjänsten i respektive kommun.
I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta
med räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR
ska leda räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att förbereda för ett samgående från och med 1
januari 2021.
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits
fram av MBR:s tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från
berörda kommuner samt en juridisk granskning.
Begäran har nu inkommit från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund om beslut i ärendet om ny förbundsordning för
MBR med tillhörande överlåtelseavtal. Beslut om ny förbundsordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska vara fattat
av respektive kommuns kommunfullmäktige senast vid november månads utgång för att förbundet ska komma att träda i kraft
den 1 januari 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2020 att
- godkänna MBR:s förbundsdirektions förslag på överlåtelseavtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 och
- gav kommunstyrelsens ordförande delegation på att underteckna överlåtelseavtalet
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-14
• Tjänsteutlåtande MBR 2020-08-17
• Ärendeframställan från MBR med bilagorna; Ny
förbundsordning, protokollsutdrag från MBR 2020-09-22 §
78, överlåtelseavtal, inkomna remissvar och remissutgåva
med direktionens justeringar
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 134
Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens
Brand- och räddningstjänstförbund, Arboga kommun,
Köpings kommun, akten

Kungsörs kommun
Kommunfullmäktige

KS beslutsförslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2020-10-12

Kommunfullmäktige godkänner Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds förbundsdirektions förslag till ny förbundsordning MBR 1 januari 2021.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens
Brand- och räddningstjänstförbund, Arboga kommun,
Köpings kommun, akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-21
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KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på remiss angående beslut om nu
förbundsordning för MBR med tillhörande
överlåtesleavtal
Räddningstjänsten som i många år tillhört Västra Mälardalens Kommunal
Förbund (VMKF) kommer att övergå till Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund (MBR) från och med 1 januari 2021 under förutsättning att
samtliga kommuner VMKF och MBR så beslutar.
För att en sådan övergång ska kunna bli verklighet så måste MBR:s
förbundsordning skrivas om så att det även inbegriper kommunerna Kungsör,
Arboga och Köping.
Samtliga kommuner inom MBR får nu möjligheten att yttra sig gällande den nya
förbundsordningen samt det överlåtelseavtal som också kommer till i och med
övergången av räddningstjänsten från VMKF till MBR.
Grundprincipen för den gemensamma finansieringen av MBR är att man betalar
utifrån invånarantal. I övergången så kommer Kungsör, Arboga och köping att få
betala en inträdesavgift som tyvärr inte anges i förslag till överlåtelseavtalet men
principen tycker vi är korrekt. De kommuner som varit med i MBR under en tid
har lagt ner en hel del kostnader för att starta upp och driva MBR under flera års
tid i både drift och investeringar så att det ska utgå en inträdesavgift är vi helt
överens om.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
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Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-21

Vi har även tagit del av Arbogas yttrande och ställer oss bakom deras förslag till
ändring av text.
I punkt 9 ”Hantering och ersättning för anläggningstillgångar som förs över till
förbundet” i överlåtelseavtalet vill vi förändra så att respektive kommun får bära
eventuella avvecklingskostnader under innevarande år 2020. Detta innebär att
MBR meddelar VMKF vilka tillgångar som MBR inte har behov av i sin
verksamhet. VMKF avvecklar dessa tillgångar vilket påverkar respektive
kommun i kommande reglering mellan kommunerna och VMKF. Förslag till ny
lydelse: ”Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde enligt bilaga 2.
MBR meddelar VMKF senast den 31 oktober vilka tillgångar man inte är i
behov av i sin verksamhet. VMKF avvecklar dessa tillgångar innan 31
december 2020”.
I övrigt tycker vi att förslaget till ny förbundsordning överensstämmer med de
diskussioner som förts gällande en övergång av räddningstjänsten från VMKF till
MBR.
Vi anser dock att beloppet på inträdeskostnaden bör redovisas snarast så att det
inte blir ett hinder för en övergång.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
förbundsordning för MBR med ovan angivna förslag till förändring.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Tjänsteutlåtande utökning av MBR
Kommunernas ekonomiska utrymme för olika verksamheter inom det kommunala uppdraget är
begränsat och kommer troligtvis inte att öka. Möjligheten att fördela ytterligare medel per
invånare på räddningstjänsten begränsas. Från såväl statliga myndigheter, samhället som helhet
och medlemskommunerna ökar kravet på styrning, kontroll och uppföljning av olika slag. Ett
område som på senare tid hamnat mycket i fokus och som framöver bedöms kräva mer resurser
är till exempel inom arbetsmiljöområdet.
Inom räddningstjänsten har man klarat av uppgifter utanför räddningstjänstverksamheten
genom att räddningstjänstpersonal i många fall haft ansvar för specialområden som inte varit
räddningstjänstrelaterat. Exempel på detta är intern och extern information, IT samt
arbetsmiljö. Det ökade kravet medför att det som är att räddningstjänstresurser behövs för
kärnuppdraget och andra resurser måste tillskapas för uppgifter utanför
räddningstjänstverksamheten.
För att möta ovanstående problematik utan att minska på resurserna för grunduppdraget
räddningstjänst så är kommunalförbund ett bra sätt att lyckas ordna med resurser för uppgifter
utanför räddningstjänstverksamheten och samtidigt minska på övriga kostnader. Till övriga
kostnader kan räknas chefer på övergripande nivå samt och administration. Dessutom kan fasta
kostnader fördelas på fler invånare. Ett exempel på detta är kostnaden för ledningssamverkan
”Räddsam Mälardalen” som inte ökar särskilt mycket men kan bäras upp av 50 000 invånare
ytterligare.
En utökning av nuvarande MBR att innefatta även Köping, Arboga och Kungsörs kommunerna
kommer ge ett mycket bra utfall vad gäller nyttan i förhållande till kostnaden. Det är därför
viktigt att snarast få till ett beslut om det nya förbundet för att ge organisationen tid och
möjlighet att genomföra organisationsförändring så att det nya förbundet kan träda ikraft 1
januari 2021.
Förbundsordningen och tillhörande överlåtelseavtal som är framtagna efter inhämtade
synpunkter från samtliga berörda kommuner och en juridisk granskning av experter från PWC
behöver fastställas av samtliga kommunfullmäktige enligt den tidplan som bifogas. Uteblir ett
beslut från någon av kommunernas kommunfullmäktige kommer en utökning av förbundet inte
vara möjlig per den 1 januari 2021 då ny förbundsordning måste beslutas i samtliga
medlemskommuners kommunfullmäktige.

Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Postadress: 721 87 Västerås
Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00

E-post: mbr@mbrf.se

www.mbrf.se

Dnr: 2020–425-MBR132
2020-08-17
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Om det finns delar i förbundsordningen som behöver omformuleras på annat sätt så är det
lämpligt att lyfta detta inom ramen för det nybildade förbundet efter att det träder i kraft den 1
januari 2021. Lämpligt att få till dessa förändringar i samband med nästa mandatperiod då andra
delar av förbundsordningen ska genomlysas enligt nya förbundsordningen. Det är nu primärt
viktigast att få en förbundsordning fastställd då resterande del av 2020 behöver hantera andra
åtaganden för en verksamhetsövergång så som MBL-förhandlingar och övergångsarbete från
Västra Mälardalens kommunalförbund till MBR.
Västerås den 14 augusti 2020
För Mälardalens Brand och Räddningsförbund

Per Vikner
Tf, Förbundsdirektör

MÄLARDALENS BRANDOCH RÄDDNINGSFÖRBUND

Framställan beslut
2020-09-28

Ärende
Diarienummer

Ärendemottagare

Ärendeframställare

Begäran om beslut

Beslut Ny förbundsordning Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) och
överlåtelseavtal för utökat förbund från 1 januari 2021.
2020–425-MBR132

Kommunstyrelsen i kommunerna: Västerås Stad, Surahammars kommun,
Hallstahammars kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsör
kommun
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR

Begäran från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund om beslut i ärendet om
ny förbundsordning för MBR med tillhörande överlåtelseavtal.
Beslut om ny förbundsordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska vara
fattat av respektive kommuns kommunfullmäktige senast vid november månads
utgång för att förbundet ska komma att träda i kraft den 1 januari 2021.
Förbundsdirektionens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner MBR:s förbundsdirektions förslag till ny
förbundsordning MBR 1 januari 2021 och överlämnar ärendet till
Kommunfullmäktige den xx datum för beslut.
Kommunstyrelsen godkänner MBR:s förbundsdirektions förslag på
överlåtelseavtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 och ger
kommunstyrelsens ordförande delegation att underteckna överlåtelseavtalet
med MBR.

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i Västra
Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har skickat en förfrågan under 2019 och
ett önskemål om inträde i MBR:s förbund gällande Räddningstjänsten i
respektive kommun.
I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med
Räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda
Räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att
förbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021.
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av MBR:s
tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda kommuner samt en
juridisk granskning utförd av PwC.
Remiss till samtliga kommuners kommunstyrelse gick ut den 19 augusti 2020.
Samtliga kommuner har inkommit med remissvar.

Vidare har reviderat förslag utefter inkomna remissvar antagits av MBR:s
direktion den 22 augusti 2020.
Ny förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige,
nuvarande och nya medlemmar, för att förbundet ska kunna träda ikraft den 1
januari 2021.
Till denna ärendeframställan bifogas förslag till ny förbundsordning samt
överlåtelseavtal (bilaga 1 och 2) Dessutom bifogas protokollsutdrag från
direktionens möte 2020-09-22 (bilaga 3), de sex kommunernas remissvar (bilaga
4) samt en bilaga 5 av vilken det framgår vad som är skillnaden mellan
remissutgåvan och det slutliga förslaget som antogs på direktionens möte 202009-22.
I bilaga 5 är ändringar och tillägg jämfört remissutgåvan markerade med gult.
Text som tagits bort är markerade med gult och överstruket. Redaktionella
ändringar, rättstavningsändringar, språkliga korrigeringar och åtgärdade faktafel
är inte gulmarkerade.
I förslaget har man tagit fasta på att i första hand korrigera och komplettera den
förbundsordning som finns för MBR idag. Formuleringar kring vilka det råder
skilda uppfattningar eller bedöms kunna ge upphov till ytterligare diskussioner
och som inte behövs för att kunna starta det nya förbundet 1 januari 2021 har
lämnats utanför förslaget till ny förbundsordning. Flera av dessa kan bli aktuella
att lyfta till diskussion när det nya förbundet bildats.
Ett antal synpunkter kommer också att kunna beslutas löpande vid
medlemsmötena som enligt föreslagen förbundsordning ska ske två gånger per
år.
Nedan följer ett antal förtydliganden till några av de mest centrala punkterna och
skrivningarna i förslaget till ny förbundsordning där det också förekommit en del
diskussioner och lämnats synpunkter på remissutgåvan.
9 § Fördelning av förbundets kostnader
Förbundet har idag samma kostnad per invånare. Detta har alla varit överens om
att inte kommer fungera inledningsvis. Samtidigt finns det en uttalad vilja om att
man ska gå mot att ha likvärdig ambition och samma kostnad per invånare på
sikt. Remissutgåvan tycks i vissa stycken ha varit lite otydlig vad gäller
kostnadsutvecklingen för de iblandade kommunerna. Västerås har föreslagit att
kostnaden per invånare ska vara lika år 2030. För att möjliggöra en rimlig
anpassning av ambitionsnivån över tid för Köping, Arboga och Kungsör så bör
nuvarande kostnadsläge behållas under fyra år framåt för att verksamheten och
nämnda kommuner ska hinna anpassa sig till en annan nivå i lagom takt.
Observera att förbundsordningen ger utrymme för enskild kommun att ”köpa”
sig en högre ambitionsnivå än vad man anser vara normal nivå. Detta mot extra
ersättning.
Idag hanteras pensionskostnaden för SAP-R vid sidan om medlemsbidraget. I
remissen fanns det med att FÅP (förmånsbestämd pension) skulle behandlas på
liknande sätt. Då det i remissvaren inkommit synpunkter mot detta, så har
direktionen valt gå fram med förslaget att bibehålla nuvarande ordning där SAPR hanteras vid sidan om medlemsbidraget. Frågan om pensioner kan tas upp till
vidare diskussion senare vid medlemsmötena tillsammans med den nya
direktionen.
Som en konsekvens av att FÅP hanteras inom ramen för medlemsbidraget så
ändras den 10-åriga fördelningsnyckeln samt kostnaderna (medlemsbidragen)

för år 2021.
10 § Taxor och avgifter
Varje medlemskommuns fullmäktige måste i sin delegeringsordning besluta om
att direktionen får fatta beslut om att höja med PKV-index. Detta kan enligt
expertisen inte skrivas in i förbundsordningen på det sätt som varit fallet.
Viktigt är då att en delegering sker i samtliga kommuner för att få fungerande
process när taxor ska skrivas upp varje år utan andra förändringar
I praktiken kommer det kunna fungera som idag om respektive fullmäktige
beslutar om delegeringen av denna möjlighet till förbundet.
11 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Ett övergripande syfte med kommunalförbundet är bland annat att hushålla med
skattebetalarnas pengar på ett bra sätt.
I linje med detta bör förbundet tillvarata den kompetens och kapacitet som finns
bland medlemskommunerna om det finns utrymme för detta istället för att
själva bygga upp sådan specialistförmåga. Detta också för att i vissa fall skapa en
bra redundans. Genom att på ett pragmatiskt sätt använda sig av
medlemskommunernas resurser kommer man att kunna spara både tid och
pengar.
Med anledning av detta har förbundsordning har tillförts nedanstående
skrivning. ”Förbundet ska i första hand avropa medlemskommunernas tecknade
avtal för inköp av varor och tjänster om det inte föreligger hinder för detta i
respektive medlemskommuns upphandlingsavtal. Detta inkluderar kommunala
bolag och kommunalförbund som till 100% kontrolleras av en eller flera av
förbundets medlemmar.”

Bilagor

1. Ny förbundsordning MBR 1 januari 2021 för beslut direktionsförslag 200922
2. Överlåtelseavtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 slutgiltig för beslut
direktionsförslag 200922
3. Protokollsutdrag från direktionens möte 2020-09-22
4. Inkomna remissvar
5. Remissutgåva med direktionens justeringar Ny förbundsordning MBR
slutgiltig version 2020-08-17 rev 202-08-19
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Förbundsordning för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
1 § Medlemskommuner
Medlemmar i kommunalförbundet är Västerås Stad, Hallstahammars kommun, Surahammars
kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun och Arboga kommun.

2 § Benämning, säte och varaktighet
Förbundet benämns Mälardalens Brand- och Räddningsförbund som förkortas MBR. Förbundet har
sitt säte i Västerås. Verksamheten ska fortgå på obestämd tid.

3 § Ändamål och uppdrag för MBR
Kommunalförbundet ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för
räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar som följer av lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första stycket, 8 kap 2 §. Undantaget
det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha ansvar för:
1. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 §
2. genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området brand enligt 3
kap 2 §
3. framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3
kap 3 §
Kommunalförbundet ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över MBR:s
egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar kommunerna i
egenskap av verksamhetsutövare.

Handlingsprogram för räddningstjänst
För förbundet ska det finnas ett handlingsprogram för räddningstjänst. Det ankommer på
förbundsdirektionen att anta programmet och att göra förändringar och tillägg i detta.
Innan handlingsprogrammet kan antas eller förändras ska samråd ha skett med de
medlemskommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
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Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
För varje kommun ska det finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO. Det
förebyggande handlingsprogrammet ska antas av respektive medlems kommunfullmäktige som
programmet gäller för.
Kommunalförbundet ska, inför varje nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet, dels
utarbeta ett avsnitt gällande riskområdet "Brand", dels medverka vid utarbetandet av de övriga
handlingsprogram som respektive medlem ska upprätta inom det förebyggande området.
Förbundsmedlemmarna ansvarar för att möjligheterna till samverkan och samordning tas tillvara,
såväl vid utarbetandet som vid genomförandet av handlingsprogrammen.

Olycksundersökningar
När en räddningsinsats är avslutad ska respektive medlem se till att olyckan undersöks för att
därigenom försöka klarlägga orsaken till olyckan och olycksförloppet, medan förbundet ansvarar för
att klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Kommunalförbundet ska underrätta respektive
medlem om inträffade olyckor som, enligt av medlemmarna utarbetad rutin, kan behöva utredas.
För bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna undersökningar genomförs.

Brandvatten
Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för eventuella branddammar.
Förbundsmedlemmarna ska svara för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposter och
branddammar.

Extraordinär händelse
Vid en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska förbundet biträda medlemmarna i
den omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. Detsamma gäller för
planeringsarbetet med den skillnaden att MBR:s biträde sker mot ersättning utöver
medlemsbidraget. Denna ersättning och omfattning av arbetet regleras i separat avtal med
respektive medlem.

Övrig verksamhet
Kommunalförbundet ska åt förbundsmedlem, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i
nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Dessa uppgifter utförs mot ersättning utöver
medlemmens bidrag till förbundet enligt 8 §. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt annan än
medlem under förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den
kommunala kompetensen eller annan författning.
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4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektion
Under innevarande mandatperiod 2021–2022 ska direktionen bestå av
13 ledamöter och 13 ersättare enligt nedan.
Medlemmar
Västerås Stad
Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Surahammars kommun
Kungsörs kommun

Antal ledamot
5
2
2
1
2
1

Antal ersättare
5
2
2
1
2
1

Från och med nästkommande mandatperiod 2022 ska direktionen ska bestå av 11 ledamöter och 11
ersättare. Förbundsmedlemmarna väljer ledamöter och ersättare enligt följande:
Medlemmar
Västerås Stad
Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Surahammars kommun
Kungsörs kommun

Antal ledamot
5
2
1
1
1
1

Antal ersättare
5
2
1
1
1
1

Ledamot och ersättare ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i
medlemskommunen.
Mandattiden är fyra år. Mandatperioden gäller från och med 1 januari året efter det år det
genomförts val till kommunfullmäktige.
Ordförande i direktionen ska utses av Västerås stad. 1:e vice ordförande ska utses av Köpings
Kommun och 2:e vice ordförande ska utses av Hallstahammars Kommun. Direktionens ordförande
och vice ordförande väljs för samma mandatperiod som gäller för direktionen ovan
Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt deltaga i överläggningarna, dock inte
i besluten. Vid förfall för ledamot, ska denne i första hand ersättas med en förtroendevald från
samma kommun som ledamoten. Direktionen bestämmer i övrigt om ersättarnas tjänstgöring vid
förfall av ledamot.
Förbundsdirektionens arbetssätt regleras i reglemente som antas av direktionen.
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5 § Revisorer
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor.
Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i § 4.
Revisorerna utser inom sig en ordförande.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed.
Revisionsreglemente ska antas av förbundets medlemskommuners kommunfullmäktige efter förslag
från förbundets förtroendevalda revisorer.

6 § Arvode och ersättning till förtroendevalda
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förtroendevalda
revisorer ska utgå i enlighet med Västerås stads regler om ersättning till förtroendevalda.

7 § Budgetprocess
Förbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år.
Underlaget ska tillställas förbundsmedlemmarna senast vid april månads utgång året före
budgetåret. Eventuella påpekanden ska vara förbundet tillhanda senast vid maj månads utgång före
budgetåret.
Förbundsmedlemmar ska godkänna budgetramen samt de bidrag som förbundsmedlemmarna har
att utge till förbundet.
Budgeten för förbundet ska fastställas av direktionen senast vid december månads utgång året före
budgetåret.
Sammanträdet för fastställande av budgeten ska vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet ska
kungöras i enlighet med bestämmelsen i 13 §.

8 § Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
proportion av befolkningsmängden i respektive kommun per den 1 november två år före budgetåret.
Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.
Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid inträdet ska förvärvas för dess
bokförda värde. Separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och respektive
förbundsmedlem enligt § 15.
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9 § Fördelning av förbundets kostnader mm
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Grunden är att bidraget från varje förbundsmedlem ska fördelas proportionellt mot
befolkningsmängd.
Bidraget från varje medlem ska vara i direkt proportion till befolkningsmängden i respektive kommun
från och med år 2030.
Fram till år 2030 ska nedanstående fördelningsnyckel tillämpas.
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Del av budgetram som fördelas mellan
Del av budgetram som fördelas mellan
samtliga medlemmar (%)
Köping, Arboga och Kungsör (%)
94
6
94
6
94
6
94
6
95
5
96
4
97
3
98
2
99
1
100

Befolkningsmängden 1 november två år före aktuellt budgetår ska användas vid beräkning av
medlemsbidraget.
Den totala budgetramen för år 2021 är 146 350 tkr.

Västerås stad
Köping kommun
Arboga kommun
Hallstahammar
kommun
Kungsör kommun
Surahammar kommun
Totalt

Efter fördelning av
Resterande 6 % mellan Köping,
94 % (tkr)
Arboga och Kungsör (tkr)
92 250
15 762
4 588
8 483
2 467
9 800
5 191 tkr
6 050 tkr
137 786

1 509 tkr
8 564

Summa
(tkr)
92 250
20 350
10 900
9 800
6 700
6 050
146 350

Bidraget enligt den fastställda budgeten faktureras 4 gånger per år och ska vara förbundet tillhanda
senast den 20:e i varje kvartals första månad. Om bidraget inte är förbundet tillhanda senast detta
datum har förbundet rätt att kräva dröjsmålsränta.
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Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas eller
dimensioneras på ett sätt som avviker från förbundets gemensamma beslutade ambitionsnivå, ska
förbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska
merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen.
Om en räddningsinsats inom en medlemskommun orsakar förbundet kostnader över en summa
motsvarande två basbelopp, har förbundet rätt att särskilt debitera kommunen där insatsen ägt rum.
MBR ska då debitera den del som överstiger två basbelopp.

Avsättningar och kostnader för pensioner
Särskilda pensionsöverenskommelser (SAP) inom förbundet bör så långt möjligt undvikas, men kan
användas och ska då belasta förbundets resultat.
Avsättningarna för särskild avtalspension (SAP-R) ingår inte i medlemsbidraget. SAP-R avsättningens
fördelning sker i proportion till befolkningsmängden i medlemskommunerna.
För gjorda utbetalningar gällande särskild avtalspension fakturerar förbundet de faktiska
kostnaderna till medlemskommunerna.
Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal och ska vara förbundet tillhanda senast den
20:e i varje kvartals första månad.
Kostnaderna fördelas på förbundsmedlemmarna i proportion till befolkningsmängden i respektive
förbundsmedlem per den 1 november året före budgetåret.

10 § Taxor och avgifter
Förbundsdirektionen fastställer taxor och avgifter efter godkännande i respektive medlemskommuns
fullmäktige. Intill dess att samtliga fullmäktige godkänt taxor och avgifter fortsätter tidigare taxor och
avgifter att gälla.

11 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en eller flera medlemskommuner ska
direktionen beredas tillfälle till yttrande.
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och har rätt att väcka ärenden i den beslutande
församlingen. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna följande rapporter:
• Fastställd budget och verksamhetsplan för innevarande år, senast vid februari månads
utgång
• Tertialrapporter, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos vid varje tertial, senast
vid maj och oktober månads utgång.
• Årsredovisning senast 1 april året efter det år som redovisningen avser.
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Förbundet ska 2 ggr/år anordna ett ägarmöte, i samband med budgetarbete och årsredovisning. Till
ägarmötet kallas representanter från medlemskommunernas kommunstyrelse.
Direktionen har informationsplikt till förbundsmedlemmarna om det uppstår väsentliga avvikelser i
verksamheten samt skyldighet att lämna information om händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar.
Regler om förbundets ekonomiska förvaltning, styrning och därmed sammanhängande frågor finns i
Reglemente för ekonomi och finans. Reglementet antas av förbundsdirektionen.
Förbundet ska i första hand avropa medlemskommunernas tecknade avtal för inköp av varor och
tjänster om det inte föreligger hinder för detta i respektive medlemskommuns upphandlingsavtal.
Detta inkluderar kommunala bolag och kommunalförbund som till 100% kontrolleras av en eller flera
av förbundets medlemmar.

12 § Lån och borgen
Förbundet får ta upp lån för sin verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i av förbundet antagen
finanspolicy.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser.

13 § Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivande av protokolljustering och andra tillkännagivanden ska ske
på Västerås Stads webbplats och därtill hörande anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske
på övriga medlemskommuners anslagstavlor samt på förbundets webbplats.

14 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem överlåta
sitt ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och att vara arkivdepå.
Om förbundet upplöses ska dess arkivhandlingar överlämnas till Västerås stads arkivmyndighet.

15 § Ny medlem
Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Ansökan från ny medlem ska
behandlas av direktionen.
Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats och en ny
förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmar.
Ett separat överlåtelseavtal upprättas mellan förbundet och ny medlem och undertecknas efter att
det godkänts av respektive medlemskommun.
Inträde till förbundet sker vid kalenderårets början, 1 januari.
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16 § Uppsägning av medlemskap
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Medlem som vill utträda ur förbundet ska
skriftligen meddela förbundet detta. Utträdet ska beslutas av förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige. Utträdet sker vid det årsskifte som infaller närmast två år efter det att
förbundet fått del av uppsägningen.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen med
tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast innan
uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets revisorer.
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar. Överenskommelsen ska vara godkänd av samtliga parter senast ett år innan
utträdet träder ikraft.
Den ekonomiska regleringen sker enligt förbundsmedlemmarnas andel av tillgångar och skulder i § 8,
enligt den fördelning som gäller för det år som förbundsmedlem utträder ur förbundet.
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.

17 § Likvidation
Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige fattat beslut härom
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i 8 § angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutlig förvaltningsredovisning.
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlemskommuner är
förbundet upplöst.
En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av direktionen, får
väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs
medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan

Sida 9 av 9
Dnr 2020/425 MBR 132
2020-09-22
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärder, ska likvidationen återupptas.

18 § Tvist
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av förbundsmedlemmarna, å
andra sidan, ska parterna försöka lösa tvisten genom överläggningar.
Överläggningen ska påkallas skriftligen och delges direktionen och kommunstyrelsen i de
medlemskommuner som är part i tvisten.
Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats.
Tvist som inte kan lösas genom förhandling parterna emellan, ska avgöras av allmän domstol med
Västmanlands tingsrätt som första instans.

19 § Ikraftträdande
Denna förbundsordning gäller från och med 1 januari 2021 under förutsättning att samtliga
medlemmars kommunfullmäktige då fattat beslut om att anta denna förbundsordning.

------------------------------------------------------
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Avtal om överlåtelse
Mellan Kommunalförbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 222000–1271 (nedan Förbundet)
och XXX Kommun org. nummer har följande avtal träffats med anledning av XXX kommuns inträde i
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

1. Bakgrund och syfte
Västerås Stad, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun
och Arboga kommun har i respektive kommunfullmäktige beslutat att utöka förbundet med 3
medlemskommuner, Köping, Arboga och Kungsör, från och med 1 januari 2021
Förbundsordningen anger att den verksamhet som överlåtes till förbundet vid inträdet ska förvärvas för
dess bokförda värde samt att separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och respektive
medlem. Enligt punkten 9 i förbundsordningen ska förbundets verksamhet huvudsakligen finansieras
genom bidrag från medlemmarna.
Syftet med detta avtal är att reglera överlåtelsen mellan Köpings kommun och förbundet. Motsvarande
avtal har upprättats för Kungsör och Arboga.

2. Information om verksamheten
Nedan angivna handlingar har legat till grund för innehållet i avtalet:
Bilaga 1 Förbundsordningen
Bilaga 2 Förteckning över inventarier
Bilaga 3 Förteckning över anställda inom räddningstjänsten VMKF
Bilaga 3 Förteckning över avtal (upprättas per den 31 december 2020)

3. Överlåtelse
XXX kommun överlåter härmed verksamheten samt tillgångar tillhörande räddningstjänsten i XXX (nedan
”verksamheten”) på i detta avtal intagna villkor till förbundet. Överlåtelsen gäller från och med 1 januari
2021.
Överlåtelsen omfattar samtliga inventarier, rättigheter samt semesterlöneskuld och förpliktelser.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt förutbetalda kostnader eller upplupna intäkter ska
normalt inte övertas av förbundet. I händelse att så är rimligt och praktiskt lämpligt ska dessa räknas med
i likvidavräkningen i samband med fakturaregleringen. Parterna har en avstämning och ska i samråd
komma överens enligt rimlighetsprincipen en

Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Postadress: 721 87 Västerås
Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00

E-post: mbr@mbrf.se

www.mbrf.se
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Överlämnade av informationstillgångar hanteras av parterna i samråd med Köpings kommuns stadsarkiv.

4. Övertagande av balansposter i bokslut per den 31 december 2020
Tillgångar:
Inventarier (bokfört värde per 2020-12-31)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Skulder:
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld per 2020-12-31
Nettobeloppet av ovanstående balansposter ska regleras i likvidavräkning senast den 28 februari 2021
mot faktura
Övriga tillgångar och skulder från verksamhetsåret 2020 tillhör respektive kommun och ska därmed inte
föras över till förbundet utan avvecklas i respektive kommun.

5. Inträdesavgift för eget kapital
XXX kommun ska till förbundet betala en inträdesavgift för förbundets egna kapital per den 31 december
2020. Avgiften är av engångskaraktär och motsvarar XXX kommuns proportionella andel (invånarantal 1
november 2020) av förbundets upparbetade egna kapital den 31 december 2020.
Engångsersättningen för inträdesavgift för eget kapital ska vara förbundet tillhanda senast 2021- 03-31.

6. Personal
Förbundet förbinder sig till att erbjuda samtliga anställda inom räddningstjänsten VMKF anställning.
Parterna förbinder sig till att fullgöra sina informations- och förhandlingsskyldighet enligt
Medbestämmandelagen (MBL) med anledning av överlåtelseavtalet.

7. Reglering av pensionsskuld
Förbundet tar endast över pensionsskulden för de medarbetare som enligt överenskommelse mellan
parterna går över till förbundet. Pensionsskuldsberäkning för de närmaste fem åren för dessa
medarbetare beställs hos pensionsbolaget.
I pensionsskuldsberäkningen skall de olika pensionsförmånerna som SAP-R och Förmånsbestämd pension
(FÅP) framgå så att värdering kan görs av räddningstjänsten.
Om XXX kommun före 2021 tecknat särskilt avtal med enskild medarbetare skall dessa uppgifter redovisas
och pensionsskulden värderas av pensionsbolaget. För särskilda avtal ersätts förbundet för hela den
upparbetade och den framtida pensionsskulden för respektive särskilt avtal.

8. Reglering av förutbetalt och upplupet
Förutbetalt och upplupet i 2020 års bokslut som avser räddningstjänsten i XXX kan vara aktuella för
förbundet att övertaga. En gemensam genomgång och bedömning görs av parterna senast 2021–0131varefter eventuell reglering sker senast 2021-03-31
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9. Hantering och ersättning för anläggningstillgångar som förs över till förbundet
Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde. enligt bilaga 2.
Avvecklingskostnader som uppkommer till följd av detta ersätts av XXX kommun. Tillgångar som
förbundet ej har i behov av sin verksamhet avvecklas av XXX kommun.

10. Hantering av hyresavtal
Förbundet övertar per tillträdesdagen de lokalhyresavtalen som förtecknats i Bilaga xx.
Förbundet åtar sig att inträda som part i hyresavtalen med för kommunen befriande verkan.
Förbundet är införstådd med att inträdet i hyresavtalen kräver hyresvärdens skriftliga medgivande.
Förbundet svarar själv för samtliga de åtgärder och/eller kostnader som kan vara förenade med inträdet.

11. Hantering av Västra Mälardalens kommunalförbund räddningstjänstens
resultat i 2020 års bokslut
Årsresultat för Västra Mälardalens kommunalförbund räddningstjänst i 2020 års bokslut regleras mot
Västra Mälardalens kommunalförbund egna kapital. Inga negativa eller positiva resultat i årsbokslutet
2020 förs över till förbundet.

12. Hantering av viten eller andra skulder avseende Västra Mälardalens
kommunalförbunds räddningstjänst (VMKF)
Viten eller andra skulder som är uppkomna före 2021 eller som är hänförbara till verksamheten före 2021
och som avser Västra Mälardalens Kommunalförbunds räddningstjänst ersätts av VMKF. Inga viten eller
andra skulder förs över till förbundet.
Förbundet kommer att fakturera VMKF för avgiftsbestämda KAP-KL och AKAP-KL premien för
2020 inklusive löneskatt.

13. XXX garantier
Äganderätt
XXX garanterar att:
I den mån annat inte framgår av avtalet och dess bilagor, egendom som upptagits som XXX tillgångar
tillhör XXX kommun och att sådan egendom inte belastas av panträtt eller annan tillkommande rätt som
minskar egendomens värde, se förteckning över inventarier bilaga 3.
XXX kommun har underhållit och reparerat sina tillgångar i en utsträckning som inte avviker från vad som
är sedvanligt i branschen.
Förbundet från tillträdet den 1 januari 2021 har att besiktiga och godkänna tillgångarnas skick och senast
enligt § 14 påkalla brister.
Avtal, förbindelser och andra förpliktelser
XXX kommun garanterar att väsentliga avtal som övergår till förbundet har förtecknats i bilaga 4 och för
dessa avtal gäller inga andra villkor än de som framgår av avtalsdokumentationen.
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Skatter och avgifter
XXX kommun garanterar att de löpande har fullgjort och intill den 31 december 2020 kommer att fullgöra
betalningar avseende skatter, avgifter och andra pålagor på föreskrivet sätt.
Försäkringar
XXX kommun garanterar att samtliga av dess tillgångar är på sedvanligt sätt försäkrade mot brand och
annan skada, samt att försäkringen är gällande till och med 31 december 2020. Därefter ansvarar
förbundet för att tillgångarna hålls försäkrade.

14. Avvikelser från lämnad garanti
Har XXX i detta avtal uttryckligen garanterat visst förhållande, ska negativ avvikelse från sådan garanti
medföra nedsättning av likvidavräkningen med en krona för varje krona som respektive avvikelse avser.
Ingen nedsättning av likvidavräkningen ska utgå enligt ovan om inte bristerna sammanlagt överstiger ett
belopp om 100 000 kronor.
Krav som grundar sig på brister i av XXX lämnade garantier ska framföras inom skälig tid från det att
bristen blev känd för förbundet, dock senast den 31 juli 2021.

15. Giltighet
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att Kommunstyrelsen i respektive förbundsmedlem, Västerås
stad, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun, godkänner avtalet.
Detta avtal om överlåtelse utgör den fullständiga regleringen av överlåtelsen av verksamheten. Eventuella
tillägg med mera skall vara upprättade skriftligen och behörigen godkända och undertecknade av parterna
enligt regleringen för avtalet i § 15. Överlåtelseavtalet ersätter eventuella tidigare överenskommelser som
Parterna träffat om samma sak, vilka härigenom upphör att gälla
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit varsitt.

Ort och datum

Ort och datum

För XXX kommun

För Mälardalens Brand och Räddningsförbund

___________________________________

______________________________________

Kommunstyrelsen ordförande

Förbundsdirektionens ordförande
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Förbundsordning för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
1 § Medlemskommuner
Medlemmar i kommunalförbundet är Västerås Stad, Hallstahammars kommun, Surahammars
kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun och Arboga kommun.

2 § Benämning, säte och varaktighet
Förbundet benämns Mälardalens Brand- och Räddningsförbund som förkortas MBR. Förbundet har
sitt säte i Västerås. Verksamheten ska fortgå på obestämd tid. Angående inträde av ny medlem,
uppsägning och utträde samt likvidation, se punkterna 15, 16 och 17.

3 § Ändamål och uppdrag för MBR
Kommunalförbundet ska upprätthålla en för förbundsmedlemmarnas gemensamma organisation för
räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta räddningstjänst avses det kommunala ansvar som
följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första stycket, 8 kap 2
§. Undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha ansvar
för: 3 kap, undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha
ansvar för:
1. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 §
2. genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området brand enligt 3
kap 2 §
3. framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3
kap 3 §
Kommunalförbundet ansvarar också för förbundsmedlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.
Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över MBR:s
egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar kommunerna i
egenskap av verksamhetsutövare.

Handlingsprogram för räddningstjänst
För förbundet ska det finnas ett handlingsprogram för räddningstjänst. Det ankommer på
förbundsdirektionen att anta programmet och att göra förändringar och tillägg i detta.
För att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ändras, skall fler än hälften av ledamöterna vara
närvarande.
Innan handlingsprogrammet kan antas eller förändras ska samråd ha skett med de
medlemskommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
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Innan handlingsprogrammet ska antas eller ändringar av mål eller förmåga ska handlingsprogrammet
remitteras till förbundets medlemmar.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
För respektive förbundsmedlem ska det finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
enligt LSO. Handlingsprogrammet ska antas av respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige.
Förbundet ska, inför varje nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet, dels utarbeta ett
avsnitt gällande riskområdet "Brand", dels medverka vid utarbetandet av de övriga
handlingsprogram som respektive förbundsmedlem ska upprätta inom det förebyggande området.
Förbundsmedlemmarna ansvarar för att möjligheterna till samverkan och samordning tas tillvara,
såväl vid utarbetandet som vid genomförandet av handlingsprogrammen.

Olycksundersökningar
När en räddningsinsats är avslutad ska respektive förbundsmedlem se till att olyckan undersöks för
att därigenom försöka klarlägga orsakerna till olyckan och olycksförloppet, medan förbundet
ansvarar för att klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Förbundet ska underrätta
respektive förbundsmedlem om inträffade olyckor som, enligt av förbundsmedlemmarna utarbetad
rutin, kan behöva utredas. För bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna undersökningar
genomförs.

Brandvatten
Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för eventuella branddammar.
Förbundsmedlemmarna ska svara för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposter och
branddammar.

Extraordinär händelse
Vid en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska förbundet biträda
medlemskommunerna i den omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. Detsamma
gäller för planeringsarbetet med den skillnaden att MBR:s biträde sker mot ersättning utöver
medlemsbidraget. Denna ersättning och omfattning av arbetet regleras i separat avtal med
respektive förbundsmedlem.

Övrig verksamhet
Förbundet ska åt förbundsmedlem, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i nära
anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Dessa uppgifter utförs mot ersättning utöver
medlemmens bidrag till förbundet enligt 8 §. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt annan än
förbundsmedlem under förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den
kommunala kompetensen eller annan författning.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.
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Förbundsdirektion
Under innevarande mandatperiod 2021–2022 ska direktionen bestå av 13 ledamöter och 13
ersättare enligt nedan.
de antal ledamöter och ersättare som finns i respektive förbund vid inträdet 1 januari 2021.
Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Medlemmar
Västerås Stad
Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Surahammars kommun
Kungsörs kommun

Antal ledamot
5
2
2
1
2
1

Antal ersättare
5
2
2
1
2
1

Från och med nästkommande mandatperiod 2022 ska direktionen ska bestå av 11 ledamöter och 11
ersättare. Förbundsmedlemmarna väljer ledamöter och ersättare enligt följande:
Medlemmar
Västerås Stad
Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Surahammars kommun
Kungsörs kommun

Antal ledamot
5
2
1
1
1
1

Antal ersättare
5
2
1
1
1
1

Ledamot och ersättare ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i
medlemskommunen.
Mandattiden är fyra år. Mandatperioden gäller från och med 1 januari året efter det år det
genomförts val till kommunfullmäktige.
Mandatperioden gäller från och med det datum som respektive kommun tillämpar val av
förtroendevalda efter det genomförts val till kommunfullmäktige.
Ordförande i direktionen ska utses av Västerås stad. 1:e vice ordförande ska utses av Köpings
Kommun och 2:e vice ordförande ska utses av Hallstahammars Kommun. Direktionens ordförande
och vice ordförande väljs för samma mandatperiod som gäller för direktionen ovan
Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt deltaga i överläggningarna, dock inte
i besluten. Vid förfall för ledamot, ska denne i första hand ersättas med en förtroendevald från
samma kommun som ledamoten. Direktionen bestämmer i övrigt om ersättarnas tjänstgöring vid
förfall av ledamot.
Förbundsdirektionens arbetssätt regleras i reglemente som antas av direktionen.
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5 § Revisorer
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor.
Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i § 4.
Revisorerna utser inom sig en ordförande.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed.
Revisionsreglemente ska antas av förbundets medlemskommuners kommunfullmäktige efter förslag
från förbundets förtroendevalda revisorer.

6 § Arvode och ersättning till förtroendevalda
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förtroendevalda
revisorer och revisorsersättare ska utgå i enlighet med Västerås stads regler om ersättning till
förtroendevalda.

7 § Budgetprocess
Förbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år.
Underlaget ska tillställas förbundsmedlemmarna senast vid april månads utgång året före
budgetåret. Eventuella påpekanden ska vara förbundet tillhanda senast vid maj månads utgång före
budgetåret.
Förbundsmedlemmar ska godkänna budgetramen samt de bidrag som förbundsmedlemmarna har
att utge till förbundet.
Senast vid juni månads utgång ska förbundsmedlemmar besluta om förslag till budget.
Budgeten för förbundet ska fastställas av direktionen senast vid december månads utgång året före
budgetåret.
Sammanträdet för fastställande av budgeten ska vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet ska
kungöras i enlighet med bestämmelsen i 13 §.

8 § Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
proportion av befolkningsmängden i respektive kommun per den 1 november två år före budgetåret.
Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.
Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid inträdet ska förvärvas för dess
bokförda värde. Separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och respektive
förbundsmedlem enligt § 15.

9 § Fördelning av förbundets kostnader mm
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

5(9)
Dnr: 2020–425-MBR132
2020-08-14

Grunden är att bidraget från varje förbundsmedlem ska fördelas proportionellt mot
befolkningsmängd.
skall vara i direkt förhållande till proportion till befolkningsmängden i respektive kommun.
Bidraget från varje medlem ska vara i direkt proportion till befolkningsmängden i respektive kommun
från och med år 2030.
Fram till år 2030 ska nedanstående fördelningsnyckel tillämpas.
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Del av budgetram som fördelas mellan
Del av budgetram som fördelas mellan
samtliga medlemmar (%)
Köping, Arboga och Kungsör (%)
94
94
94
94
95
96
97
98
99
100

6
6
6
6
5
4
3
2
1

Befolkningsmängden 1 november två år före aktuellt budgetår ska användas vid beräkning av
medlemsbidraget.
Den totala budgetramen för år 2021 är 146 350 tkr.

Västerås stad
Köping kommun
Arboga kommun
Hallstahammar
kommun
Kungsör kommun
Surahammar kommun
Totalt

Efter fördelning av 94
procent
92 250 tkr
15 762 tkr
8 483 tkr
9 800 tkr
5 191 tkr
6 050 tkr
137 786 tkr

Resterande 6 procent
mellan Köping, Arboga
och Kungsör
4 588 tkr
2 467 tkr
1 509 tkr
8 564 tkr

Summa
92 250 tkr
20 350 tkr
10 900 tkr
9 800 tkr
6 700 tkr
6 050 tkr
146 350 tkr

Till förbundets nettokostnader enligt fastställd budget bidrar förbundsmedlemmarna enligt följande
modell. Nedanstående fördelningsnyckel skall gälla fram tom utgången av år 2025. Då skall en
översyn utifrån föregående stycke ske för fastställande av ny fördelningsnyckel i respektive
förbundsmedlems fullmäktige.
Grundbelopp per år:
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Västerås stad
Köping kommun
Arboga kommun
Hallstahammar kommun
Kungsör kommun
Surahammar kommun

90 150 tkr
20 200 tkr
10 900 tkr
9 550 tkr
6 700 tkr
5 900 tkr

Skillnaden mellan total budgetram och summan av ovanstående grundbelopp fördelas utifrån den
befolkningsmängd som gällde i respektive kommun den 1 november två år före budgetåret.
Bidraget enligt den fastställda budgeten faktureras 4 gånger per år och ska vara förbundet tillhanda
senast den 20:e i varje kvartals första månad. Om bidraget inte är förbundet tillhanda senast detta
datum har förbundet rätt att kräva dröjsmålsränta.
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas eller
dimensioneras på ett sätt som avviker från förbundets gemensamma beslutade ambitionsnivå, ska
förbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska
merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen.
Om en räddningsinsats inom en medlemskommun orsakar förbundet kostnader över en summa
motsvarande två basbelopp, har förbundet rätt att särskilt debitera kommunen där insatsen ägt rum.
MBR ska då debitera den del som överstiger två basbelopp.

Avsättningar och kostnader för pensioner
Särskilda pensionsöverenskommelser (SAP-R) inom förbundet bör så långt möjligt undvikas, men kan
användas och ska då belasta förbundets resultat.
Avsättningar för särskilda avtalspension (SAP-R) ingår inte i medlemsbidraget. SAP-R avsättningens
fördelning sker i proportion till befolkningsmängden i medlemskommunerna.
För gjorda utbetalningar gällande särskild avtalspension (SAP-R) och förmånsbestämd pension (FÅP)
fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4
gånger per år/varje kvartal och ska vara förbundet tillhanda senast den 20:e i varje kvartals första
månad.
Kostnaderna fördelas på förbundsmedlemmarna i proportion till befolkningsmängden i respektive
förbundsmedlem per den 1 november året före budgetåret.
Avsättningar för särskild avtalspension (SAP-R) och förmånsbestämd pension (FÅP) ingår inte i
medlemsbidraget. Fördelning av avsättningen sker i proportion till befolkningsmängden i
medlemskommunerna.

10 § Taxor och avgifter
Förbundsdirektionen fastställer taxor och avgifter efter godkännande i respektive medlemskommuns
fullmäktige. Intill dess att samtliga fullmäktige godkänt taxor och avgifter fortsätter tidigare taxor och
avgifter att gälla. Direktionen kan själv fatta beslut om uppräkning av taxor och avgifter med PKVindex.
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11 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en eller flera medlemskommuner ska
direktionen beredas tillfälle till yttrande.
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och har rätt att väcka ärenden i den beslutande
församlingen. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna följande rapporter:
• Fastställd budget och verksamhetsplan för innevarande år, senast vid februari månads
utgång
• Tertialrapporter, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos vid varje tertial, senast
vid maj och oktober månads utgång.
• Årsredovisning senast 1 april året efter det år som redovisningen avser.

Förbundet ska 2 ggr/år anordna ett ägarmöte, i samband med budgetarbete och årsredovisning. Till
ägarmötet kallas representanter från medlemskommunernas kommunstyrelse.
Direktionen har informationsplikt till förbundsmedlemmarna om det uppstår väsentliga avvikelser i
verksamheten samt skyldighet att lämna information om händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar.
Regler om förbundets ekonomiska förvaltning, styrning och därmed sammanhängande frågor finns i
Reglemente för ekonomi och finans. Reglementet antas av förbundsdirektionen.
Förbundet ska i första hand avropa medlemskommunernas tecknade avtal för inköp av varor och
tjänster om det inte föreligger hinder för detta i respektive medlemskommuns upphandlingsavtal.
Detta inkluderar kommunala bolag och kommunalförbund som till 100% kontrolleras av en eller flera
av förbundets medlemmar.

12 § Lån och borgen
Förbundet får ta upp lån för sin verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i av förbundet antagen
finanspolicy.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser.

13 § Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivande av protokolljustering och andra tillkännagivanden ska ske
på Västerås Stads webbplats och därtill hörande anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske
på övriga medlemskommuners anslagstavlor samt på förbundets webbplats.
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14 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem överlåta
sitt ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och att vara arkivdepå.
Om förbundet upplöses ska dess arkivhandlingar överlämnas till Västerås stads arkivmyndighet.

15 § Ny medlem
Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Ansökan från ny medlem ska
behandlas av direktionen.
Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats och en ny
förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmar.
Ett separat överlåtelseavtal upprättas mellan förbundet och ny medlem och undertecknas efter att
det godkänts av respektive medlemskommun.
Inträde till förbundet sker vid kalenderårets början, 1 januari.

16 § Uppsägning av medlemskap
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Medlem som vill utträda ur förbundet ska
skriftligen meddela förbundet detta. Utträdet ska beslutas av förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige. Utträdet sker vid det årsskifte som infaller närmast två år efter det att
förbundet fått del av uppsägningen.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen med
tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast innan
uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets revisorer.
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar. Överenskommelsen ska vara godkänd av samtliga parter senast ett år innan
utträdet träder ikraft.
Den ekonomiska regleringen sker enligt förbundsmedlemmarnas andel av tillgångar och skulder i § 8,
enligt den fördelning som gäller för det år som förbundsmedlem utträder ur förbundet.
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.

17 § Likvidation
Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige fattat beslut härom
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

9(9)
Dnr: 2020–425-MBR132
2020-08-14
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i 8 § angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutlig förvaltningsredovisning.
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlemskommuner är
förbundet upplöst.
En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av direktionen, får
väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna 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
likvidationsåtgärder, ska likvidationen återupptas.

18 § Tvist
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av förbundsmedlemmarna, å
andra sidan, ska parterna försöka lösa tvisten genom överläggningar.
Överläggningen ska påkallas skriftligen och delges direktionen och kommunstyrelsen i de
medlemskommuner som är part i tvisten.
Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats.
Tvist som inte kan lösas genom förhandling parterna emellan, ska avgöras av allmän domstol med
Västmanlands tingsrätt som första instans.
Försummar part detta eller leder överläggningarna inte till överenskommelse, avgörs tvisten genom
skiljeförfarande.

19 § Ikraftträdande
Denna förbundsordning gäller från och med 1 januari 2021 under förutsättning att samtliga
medlemmars kommunfullmäktige då fattat beslut om att anta denna förbundsordning.

------------------------------------------------------

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-28

§
Sammanträdestider för kommunfullmäktige
2021 (KS 2020/328)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-10
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 135

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2021 till:
11 januari,
8 februari,
8 mars,
12 april,
10 maj,
14 juni,
13 september,
11 oktober,
8 november,
29 november (budgetsammanträde)
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget
annat beslutas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-09-10

Sida 1 (1)

KS 2020/328

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Vår handläggare

Kanslichef Josephine Härdin

Förslag till sammanträdestider 2021
Under de senaste åren har kommunstyrelsen sammanträtt den fjärde måndagen i
månaden och kommunfullmäktige två veckor efter kommunstyrelsen. Den
parlamentariska kommittén för politisk organisation föreslår att
kommunfullmäktigemöten planeras samtliga månader utom juli och augusti.
•

Kommunfullmäktige – 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14
juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 29 november (budgetsammanträde)

•

Kommunstyrelsen – 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21
juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 15 november (budgetsammanträde), 13 december

Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja klockan 18.30 och
kommunstyrelsen klockan 16.00. Avvikelser kan bli aktuella.
Övrigt
Presidieberedningen träffas måndagen två veckor före kommunstyrelse klockan
13.30.
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås under 2021
vara:
- Bokslutsberedning – 8 mars (kl. 8.30-12.00), 24 maj (kl. 13.00-15.30) och
11 oktober (kl. 08.30-12.00)
- Budgetberedning – 8 mars (kl. 13.00-16.30) 10 maj (kl 8.30-15.00) och 1
november (kl. 13.00-16.00)
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
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Josephine Härdin
Kanslichef
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Rivning av silon fastigheten Gösen 7 upphandling (KS 2020/336)
Fastigheten Gösen 7 förvärvades efter beslut i kommunstyrelsen
av kommunen under våren 2020. Lagfart är nu beviljad och ärendet kan gå vidare med den sedan tidigare beslutade rivningen.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har tagit fram ett underlag för rivningen av Gösen 7 (silon) som är tänkt att matchas mot
inkomna anbud. Rivningen behöver nu upphandlas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-14
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 136

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra en upphandling för
rivningen av Gösen 7 (silon).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

, akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-09-14

Sida 1 (2)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Upphandling för rivning av Gösen 7, (silon).
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har tagit fram ett underlag för
rivningen av Gösen 7 (silon).
Det är en ganska komplicerad rivning med flera farhågor som gör upphandlingen
mycket intressant. Vi har gjort en kostnadsberäkning som inte redovisas då vi vill
göra upphandlingen så rättvis som möjligt utan att möjliga anbudsgivare ska
kunna få en indikation på hur mycket vi beräknat priset till.
Vår kostnadsberäkning är gjort med ett stort spann och skälet till spannet är
osäkerheten kring nedanstående faktorer.
•
•
•
•
•
•

Närhet till järnväg, restriktioner m m
Byggnadens grundläggning, tjocklek på bottenplattan
Närhet till omgivande fastigheter, säkerhetsavstånd m m
Duvträck, behöver detta saneras ?
Oljeförorening i bottenbjälklag, fördyring i transport och avfallshantering
Betongens innehåll av krom 6+, fördyring i transport och avfallshantering

När upphandlingen sedan är genomförd så kommer vi få en exakt siffra men den
kommer sannolikt vara med en del förbehåll utifrån osäkra parametrar enligt
ovan. Beslutet som nu behöver fattas är ett beslut om att vi ska genomföra
upphandlingen för rivning av Gösen 7 (silon).
Om upphandlingen visar att kostnadsbilden överstiger den av KKTAB framtagna
beräkningen avslutas upphandlingen och ärendet återkommer till
Kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

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

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-09-14

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om att genomföra en
upphandling för rivningen av Gösen 7 (silon).

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Motion – Cykelställ vid busshållplatserna
längs Kungsgatan (KS 2020/358)
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
undersöker möjligheten till
-

att anlägga cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan

-

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kungsgatan i höjd med
hållplatsläge Malmberagvägen/infart Gnutti

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson
och AnneMarie Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Motion – Källsortering i kommunens verksamheter (KS 2020/359)
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att alla kommunala
verksamheter och bolag ska
-

införa möjlighet till källsortering

-

källsortera det avfall som uppstår

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson
och AnneMarie Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Motion – Diskutera ordet brukare i särskilda
boenden (KS 2020/361)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att diskussion gällande
begrepp brukare för personer som bor i kommunens särskilda
boenden ska genomföras i Kungsörs parlamentariska grupp.
Motionären anser att ordet Brukare är opersonligt, kränkande och
även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med syfte på
människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativa
ord är; kunder, boende, hyresgäster och uppdragsgivare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Avsägelse – ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige (KS 2018/411)
Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Olof Lindbergs skrivelse, inkommen 2020-09-22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
-

entledigar Olof Lindberg (L) från uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med
den 13 oktober 2020 och

-

uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.

Val av ny 2:e vice ordförande avgörs i separat ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§
Fyllnadsval – 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige (KS 2018/411)
Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Om fullmäktige
beviljar detta har fullmäktige att utse ny 2:e vice ordförande för
resterande mandatperiod.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
-

namn …
parti …
adress …

till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den
13 oktober 2020 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-10-12

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika
2:e vice ordförande i valnämnden
(KS 2018/417)
Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i valnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Olof Lindbergs skrivelse inkommen 2020-09-22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
-

entledigar Olof Lindberg (L) från uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i valnämnden från och med den 13
oktober 2020

-

väljer
NN …..
parti ….
adress ….
, till ny ledamot i valnämnden från och med den 13 oktober
2020 och resterande mandatperiod.

-

väljer
NN …..
parti ….
adress ….
, till ny 2:e vice ordförande i valnämnden från och med den 13
oktober 2020 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, lönekontoret, matrikeln,
akten

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Kungsörs kommun bör diskutera ordet
Brukare som idag är ett använt ord på
personer boende i särskilda boenden i vår
kommun”
I Liberalerna är vi måna om ”Alla människors lika värde”. Vi vill också att alla människor skall
känna sig fria och unika. Inte tillhöra en grå massa. Av denna anledning önskar vi att Kungsörs
kommuns partier diskuterar ordet Brukare som idag används för de personer som nyttjar vissa av
kommunens tjänster. En aktiv diskussion pågår i samhället. Bland annat driver Sveriges
Pensionärers Riksförbund (SPF) denna fråga och vi stödjer detta arbete. Säkert finns det många
anhängare till denna fråga även inom Pensionärernas Riksförbund (PRO).
Ordet Brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med
syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativ till detta ord finns.
I Liberalerna är vi öppna för:
Kunder
Boende
Hyresgäster
Uppdragsgivare
Ovanstående alternativ är nämnda utan rangordning.
Liberalerna i Kungsör yrkar därför:
Att en diskussion gällande nämnda begrepp sker inom Kungsörs Parlamentariska Grupp.
Kungsör 200930
Gunilla Wolinder
Gruppledare Liberalerna Kungsör

