KALLELSE
Datum

2018-04-27

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Kommunfullmäktige

Förslag till justerare:

Mikael Peterson och Carina Sjölund

Förslag till ersättare för justerare:

Rolf Lindgren och AnneMarie Andersson

Förslag till tid och plats för justering:

Tisdagen den 15 maj 2018, klockan 16.00 på
sekretariatet

Måndagen den 14 maj 2018, kl. 18.30
Matsalen, Kung Karls skola, Kungsör

Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och medborgarförslag
1

Allmänhetens frågestund

KS 2018/27

2

Rapport från socialförvaltningen – ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 1, 2018

KS 2018/64

3

Medborgarförslag - Iordningsställ grusvägen på Söders gärde

KS 2018/161

4

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Kungsör och Köping

KS 2018/174

Beredda ärenden
5

Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem (återremitterat)

KS 2017/473

6

Svar på motion – Förskoleutredning

KS 2018/38

7

Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun

KS 2017/14

8

Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg, kallad
maxtaxa

KS2018/125

9

Redovisning av obesvarade motioner

KS 2018/159

10

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

KS 2018/160

Svar på interpellationer och frågor
-

Nya motioner, interpellationer och frågor

11

Motion - Fyrverkeri vid nyårsafton
Valärenden

-

Gunilla A Aurusell
Ordförande

Eva Kristina Andersson
Kanslichef

KS 2018/195

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Rapport från socialnämnden – ej verkställda
gynnande biståndsbeslut kvartal 1, 2018
(KS 2018/64)
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade fem ej verkställda beslut, ett verkställt beslut och två avslutat beslut att rapportera
till Inspektionen för vård och omsorg under första kvartalet 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens rapport 2018-04-25

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen
på Söders gärde (KS 2018/161)
Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är
borta och vägen lerig.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ulrika Tegbrand

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag tycker att ni ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till torsgatan,
ulvesund) som i höstas blev totalförstörd efter att det grävdes där. Tror det var för fiber.
Allt grus är borta och det är fruktansvärt lerigt där jämt, särskilt efter regn. Då är det
omöjligt att gå där utan att förstöra skor och byxor. Grusvägen används mycket av hundägare
och motionärer.
Tacksam om det åtgärdas!
Namn
Ulrica Tengbrand
Postadress
Myrstigen 2
Telefonnummer
070-3096280
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Medborgarförslag – Cykelväg mellan
Kungsör och Köping (KS 2018/174)
Alma Andersson föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg mellan Kungsör och Köping med belysning och pausplats.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Alma Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Cykelväg mellan Kungsör och köping! Miljötänk och motionstänk för både äldre och yngre. Med
belysning och pausplats!
Namn
Alma andersson
Postadress
Slokärrsvägen 5 73692
Telefonnummer
0763488559
E-postadress
Almandersson@outlook.com
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-05-14

§
Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem (KS 2017/473)
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt ansvar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas
på bästa sätt.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett
yttrande av vilket framgår bl.a. följande:
-

Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kostnaden ca 40 miljoner kronor per år.

-

Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedagoger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt
13 miljoner kronor.

-

Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och
behov”

-

Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden rekommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelse i februari för komplettering av mer fakta.
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett kompletterande
underlag med bl.a. fem bilagor där jämförelser görs för att beräkna
kostnader och effektivitet.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Eva-Carin Sandbom
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5
Protokollsutdrag till

Eva-Carin Sandbom, barn- och utbildningsnämnden,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14
•
•
•

KS beslutsförslag

Justerandes sign

Blad

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 38 (Återremiss)
Barn- och utbildningschefens kompletterande underlag 201804-15
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 76

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till barn- och utbildningsnämndens yttrande och det kompletterande underlaget från barn- och utbildningschefen.

Protokollsutdrag till

Eva-Carin Sandbom, barn- och utbildningsnämnden,
akten
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (5)
Datum 2018-04-15

Fredrik Bergh

Kompletterande svar på remiss – Utred möjlighet
till tvålärarsystem.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017 ställdes en
motion där Eva-Carin Sandbom föreslår att kommunen ska utreda kostnaderna
för ett tvålärarsystem. Vid kommunstyrelsens sammanträden 2018-02-26
efterfrågades mer fakta och ärendet återremitterades.

Övervägande
Det finns ingen fastställd definition av vad som menas med ”Tvålärarsystem”.
I många fall menas ”undervisning där lärare planerar, genomför och bedömer
undervisningen tillsammans”. För att kostnaderna ska kunna beräknas behöver
också organisationsmodellen definieras. Men även om det fanns både en officiell
definition av vad som avses med tvålärarsystem och hur det ska organiseras blir
en naturlig följdfråga vilka kostnader som ska beräknas och beaktas?
I olika sammanhang görs olika jämförelser för att beräkna både kostnader och
effektivitet.
•
•
•
•
•

Kostnaderna för lärare i förhållande till antalet elever. Bilaga 1.
Kostnaden för Kungsörs kommun i förhållande till antalet elever. Bilaga 2
Kostnaden per betygspoäng. Bilaga 3
Kostnaden i förhållande till andelen elever som uppnått målen. Bilaga 4
Alternativkostnaden för elever som inte lyckas i skolan. Bilaga 5

Beroende på vilket perspektiv som man utgår från kommer bilden att variera
något. Det kan också vara bra att ha fler perspektiv som diskussionsunderlag för
att bredda bilden och se vilka möjligheter som finns.
Som tidigare har konstaterats har både skolans förändrade uppdrag och
samhällets förändring i stort inneburit att det ställs nya krav på skolor och
kommuner. Följden blir naturligtvis att det ställs nya krav på skolornas personal.
Det är därför naturligt att fundera över om arbetssättet i skolan kan förändras för
att bättre möta de krav som skolan ställs inför. I det sammanhanget är
”tvålärarsystem” en sådan åtgärd som diskuteras.

Postadress
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Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
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Telefon, vxl
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Telefax
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Org. nummer
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Om vi förenklar frågan om vad ett tvålärarsystem kostar till att enbart se till
kostnaden för lärare i förhållande till antalet elever så finns det två ytterlägen
beroende på hur det organiseras.
1. En fördubbling av kostnaden.
2. Ingen ökning av kostnaden.
Om tvålärarsystemet införs med förutsättningen av att alla nuvarande
kringresurser i form av speciallärare, specialpedagoger, elevhälsopersonal och
elevassistenter finns kvar samtidigt som klass- och gruppstorlekar samt övriga
förutsättningar är oförändrade hamnar vi i det första läget, vilket motsvarar en
kostnad för Kungsörs kommun på cirka 40 miljoner kronor per år.
Om tvålärarsystemet däremot införs underförutsättning att klass- och
gruppstorlekar förändras samtidigt som en större del av lärarnas arbetstid
förläggs tillsammans med eleverna och en minskning också sker av övriga
kringresurser kan det vara möjligt att hamna i det andra ytterläget. D.v.s. att det
inte innebär någon ökad kostnad.
En mer realistisk bedömning är att kostnaden för införa ett tvålärarsystem hamnar
någonstans emellan de två ytterlägena.
Att införa två lärare per klass vid samtliga tillfällen skulle för Kungsörs
kommuns del innebära en ökad kostnad med cirka 5 Mkr om nedanstående
utgångspunkter ligger till grund för beräkningarna.
• Antalet lärare ökas så att det alltid är två lärare per klass.
• Antalet elever per klass ökas med 20%. (Enligt bilaga 2 är skillnaden
mellan undervisningskostnaden mellan Kungsör och den kommun som
har lägst kostnad ca 14%. Det finns en direkt koppling mellan
undervisningskostnaden och personaltätheten. En ökning med 20% borde
därför kunna genomföras utan allt för stor påverkan)
• Två lärare per klass bör innebära att lärarens för- och efterarbete minskar.
I detta räkneexempel är antagandet att tiden med elever ökar med 15%.
• Insatser för övriga kringkostnader minskas med 25%.
• Kostnaderna för tillfälliga vikarier upphör.
För att en förändring av det slag som här beskrivs också ska bli en förbättring
krävs det att den är väl förankrad hos den personalgrupp som berörs. Det är också
som tidigare har påpekats rektor för varje skola som enligt skollagen har ansvaret
att ”fördela resurser inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och
behov”, skollagen 2 Kap. 9§. Det är kommunens ansvar att ”fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov”, skollagen 2 Kap. 8a§. Av den anledningen kvarstår
rekommendationen att använda de dialogmöten som sker mellan respektive
rektor och barn- och utbildningsnämndens presidium för att diskutera och hitta
möjligheter för skolutveckling i form av till exempel tvålärarsystem.
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Bilagor.
I tabellen nedan finns en sammanställning över utbildningskostnader för
Västmanlands kommuner 2016. (Det är för närvarande den senaste officiella
statistiken.) Siffrorna i bilagorna 1,2 och 3 är alla hämtade från tabellen nedan.
Det är dock sorterade efter olika rubriker.

Grundskolan - Kostnader
Vald period: 2016

Vald organisation: Västmanlands län

Från och med 2010 har SCB tagit över ansvaret för kostnader på kommunal nivå. Eventuella frågor om kostnaderna på kommunnivå besvaras av SCB.
Totala kostnader (tusentals kronor)
Totalt
Typ av huvudman

Västmanlands län
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås

Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal

Undervisning

Inriktning

2 231 667
148 655
133 879
152 309
84 656
260 812
63 001
229 714
41 312
98 859
1 018 470

1 219 989
70 622
76 659
84 350
48 720
129 162
44 204
118 887
18 134
52 989
576 262

Kostnader per elev (kronor)
Totalt
Lokaler
och
inventarier

98 800
111 800
107 300
100 200
99 100
99 000
107 700
109 900
114 600
104 700
92 300

14 900
15 900
7 500
15 200
14 800
12 100
20 000
21 500
19 700
14 900
14 500

Undervisning

Skolmåltider

54 000
6 300
53 100
8 400
61 500
5 900
55 500
7 500
57 000
8 000
49 000
6 600
75 600
5 400
56 900
9 000
50 300 10 100
56 100
7 700
52 200
5 100

Lärverktyg,
utrustning,
skolbibliotek

5 300
3 000
4 800
4 900
8 000
3 900
2 300
4 700
4 400
6 500
5 900

Elevhälsa

2 730
4 840
2 660
3 410
2 180
2 760
2 850
4 330
3 030
4 040
1 990

Bilaga 1.
Kostnaden för undervisande personal per elev i grundskolan.
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000

Serie1

20 000
10 000
0
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Övrigt

15 600
26 500
25 000
13 700
9 100
24 600
1 500
13 500
27 100
15 400
12 600
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Bilaga 2.
Kostnaden per elev i grundskolan för respektive kommun.
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

Serie1

20 000
0

Bilaga 3.
Kostnaden per betygspoäng i grundskolan.

Ur KKIK-mätningen 2017
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Bilaga 4.
Kostnader i förhållande till andel elever (%) som uppnått målen jämfört
med andra pendlingskommuner

Ur KKIK-mätningen 2017

Bilaga 5.
Alternativkostnaden för elever som inte lyckas i skolan.
Fördelar vi resurserna på rätt sätt och sätter vi in insatserna vid rätt tidpunkt?
Diskussionen om ”Sociala investeringar” har pågått under flera år. Tanken är att det lönar sig
att sätta in insatser tidigt i bland annat förskola och skola jämfört med de kostnader som
samhället annars får för sociala och rättsvårdande myndigheter. En drivande person i
diskussionerna är nationalekonomen Ingvar Nilsson.
Bilden nedan är från en sammanställning gjord av Sveriges kommuner och landsting, SKL

Bilden ovan är från en sammanställning gjord av SKL 2014: Sociala investeringar
I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER
– RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-05-14

§
Svar på motion – Förskoleutredning
(KS 2018/38)
Kungsörsalliansen föreslår, genom Madelene Fager (C), Stellan
Lund (M) och Jenny Andersson (KD), i en motion att en förskoleutredning tillsätts som ska se över och lämna förslag på
- hur förskolan ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barnantal samt
- kompetens- och lokalbehov.
Motionärerna avser att utredningen ska fungera som underlag för
kommande överväganden.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a. att
- statistik över antal boende följs kontinuerligt och prognoser för
framtida befolkningsutveckling revideras regelbundet
- de frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och nämnden instämmer i att de bör ligga till grund för framtida planering och beslut
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att en
framtidsdag med fokus på förskolan kommer att hållas den 18
april. Vid dagen deltar politiker från nämndernas och kommunstyrelsens presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och kommundirektören. Dagen är ett startskott för förskolans kort- och
långsiktiga planering i Kungsör med sikte på 2025 och hur vi
demografiskt växer. Utifrån dagen kommer konkreta uppdrag att
ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 20
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 19
med tjänsteskrivelse
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 77
Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson,
barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KS beslutförslag

Justerandes sign

Blad

2018-05-14
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till det omfattande arbete för förskoleverksamheten som pågår.

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson,
barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-03-21

§ 19
Remiss av motion – Förskoleutredning
(BUN 2018/27)
Kommunstyrelsen har remitterat motionen Förskoleutredning till
barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen.
Motionen ställdes av Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och
Jenny Andersson (KD) med förslag att kommunen ska se över och
lämna förslag på
- Hur förskola ska utvecklas i Kungsör för att möta upp
barnantal samt
- kompetens- och lokalbehov.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
svar på remissen. Av det framgår bl.a. att de frågeställningar som
lyfts i motionen är centrala och att förvaltningen instämmer i att de
bör ligga till grund för framtida planering och beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-0313

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2018-03-13
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Svar på remiss av motion - Förskoleutredning.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018 ställdes en motion
av Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson med förslag att
kommunen ska se över och lämna förslag på
- Hur förskola ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barnantal samt
- Kompetens- och lokalbehov.
Övervägande
Det har under flera år varit en tydlig trend med fler barn i förskolan. Det har
också vid flera tillfällen på senare tid öppnats nya förskoleavdelningar. Det finns
även nu i början av 2018 behov att öka förskolans kapacitet genom att öppna
ytterligare minst en avdelning. Om de byggnationer som planeras inom Kungsörs
kommun genomförs kommer det med stor sannolikhet innebära att barnantalet i
våra förskolor och skolor kommer att öka ännu mer.
Statistiken över antal boende i Kungsörs kommun följs kontinuerligt och
prognoser för framtida befolkningsutvecklingen revideras regelbundet.
De frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och vi instämmer i att de bör
ligga till grund för framtida planering och beslut.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet och översända det till
kommunstyrelsen.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-16

KS 2018/38

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Svar på motion gällande förskoleutredning
Den 18 april kommer en framtidsdag med fokus på förskolan att hållas i Kungsör där
politiker från nämndernas och KS presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och
kommundirektören deltar.
Den dagen är ett startskott för förskolans kort och långsiktiga planering i Kungsör med
sikte på 2025 och hur vi demografiskt växer. Utifrån denna framtidsdag kommer
konkreta uppdrag att ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt.
Barn och utbildningsnämnden har lämnat ett svar på denna motion men där man i det
svaret inte tagit hänsyn fullt ut till det arbete som pågår just nu och som motsvarar det
motionsställarna efterfrågar. Så att bevilja motionen skulle innebär att man utöver det
planeringsarbete som nu görs på kort och lång sikt även skulle producera en utredning.
I och med det omfattande arbete som pågår anser vi därför motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att motionen ska anses vara besvarad men
hänvisning till det omfattande planeringsarbete för förskoleverksamheten som nu
pågår.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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2018-05-14

§
Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
(KS 2017/14)
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och
begränsa skador.
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet tagits fram.
Policyn har varit utskickad på remiss. Ingen har haft något att
invända. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16
jämte förslag till brandskyddspolicy
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 10 (Samråd)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11
med förslag till brandskyddspolicy
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 78

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar föreslagen brandskyddspolicy för
Kungsörs kommun.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
Inkl. KS-handling till: Barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, Kungörs KommunTeknik AB, Kungörs
Fastighets AB och Kungsörs Vatten AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-11

KS 2017/14

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommundirektör Claes-Urban Boström

Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador.
För att leva upp till de krav som ställs i lagen måste därför ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas i Kungsör kommuns verksamheter. För att säkerställa att
det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat
sätt inom kommunens samtliga förvaltningar och bolag, har därför ett förslag till
policy för det systematiska brandskyddsarbetet tagits fram (bilaga 1).
Den förslagna policyn har, på uppdrag av kommunstyrelsen, varit utskickad för
samråd. Ingen har haft något att invända.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun.

Claes-Urban Boström

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Nr X.x

Förslag till

Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx

Inledning
Ingen person som vistas i kommunens lokaler ska omkomma eller skadas till följd av
brand eller annan olycka. Detta ska uppnås genom att bedriva ett aktivt systematiskt
brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett kvalitetssystem där
man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, dokumenterar, kontrollerar och
följer upp brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn ska tillämpas inom alla verksamheter. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn.
Vår organisation bedriver verksamheter som berör många människor. Brand i en av
kommunens anläggningar kan medföra allvarliga konsekvenser för de anställda eller
de som vistas där. Brandskyddspolicyn ska utgöra grunden till att följa upp målsättningarna med brandskyddsarbetet. Policyn ska vara dokumenterad, implementerad
och kommunicerad till alla anställda. Det är viktigt att policyn är relevant i förhållande till verksamheten och bör vara ett åtagande om ständiga förbättringar och förebyggande brandskyddsarbete.
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet och
som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.

Övergripande mål
•

Ingen människa ska komma till skada eller omkomma till följd av brand.

•

Ingen allvarlig driftstörning på grund av brand i anläggning som nyttjas eller ägs
av kommunen ska uppstå.

•

Brandskyddsarbetet ska skydda liv och förvalta fast egendom. Detta skall uppnås
genom ett målmedvetet systematiskt brandskyddsarbete där organisation, utbildning, interna rutiner, brandskyddskontroll och uppföljning dokumenteras.

Organisation
Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i verksamheten.
För att kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå är det väsentligt att brandskyddsarbetet bedrivs aktivt och lokalt på varje arbetsställe. Verksamheten ska organiseras
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så att det tydligt framgår vem som har ansvar för brandsäkerheten på varje nivå. Alla
anställda inom verksamheten ska känna till hur och av vem brandskyddsfrågorna
hanteras.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att brandsäkerheten inom förvaltningen upprätthålls enligt denna policy. Förvaltningschefen har också ansvaret för
planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar.
Brandskyddsarbetet kan delegeras till enhetschef eller brandskyddsansvarig.
Brandskyddsansvarig
Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och
kontinuerligt enligt upprättad brandskyddsdokumentation.
Brandskyddskontrollant
Brandskyddskontrollanter utses av ansvarig chef inom verksamheten och utbildas genom
gemensam, central utbildning. Samordning sker genom säkerhetssamordnaren.
•

Genomför brandskyddskontroller enligt kontrollplan.

•

Åtgärdar brister på brandskyddet inom ramen för kompetens.

•

Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig

Dokumentation
Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska
beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten.
Förvaltningschef/VD är ansvarig för att dokumentationen finns på respektive
förvaltning eller bolag.
Av dokumentationen ska bl. a. framgå:
•

den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning;

•

beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder;

•

drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna;

•

lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig
vara;

•

uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddet;

•

rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten;

•

plan för utbildning;

•

övningsrutiner;
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•

rutiner för att revidera dokumentationen;

•

övrigt av vikt för att beskriva brandskyddet

Nr X.x

Utrymningsplan
Inom varje anläggning där människor vistas mer än tillfälligt ska finnas en eller flera
utrymningsplaner. Planerna ska vara uppsatta på lämpliga platser.

Utbildning
I första hand ska bränder förhindras från att uppstå. Detta kräver kunskap om de
brandrisker som finns på respektive arbetsplats.
Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner
till utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår samt
kan bistå de som behöver hjälp med utrymningen.
För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs kunskap och vana i att hantera
brandredskap.
Mål:
•

Alla anställda ska få information och utbildning i brandkunskap och livräddning
vart tredje år

•

Alla anställda ska kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker på
arbetsstället

•

Alla anställda ska känna till utrymningsplanen på arbetsstället och vad den innebär för den dagliga verksamheten

•

Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsstället

•

Kunskapen ska upprätthållas genom återkommande utbildning.
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§
Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg (KS 2018/125)
Socialnämnden föreslår att högkostnadsskyddet för äldre- och
handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens rekommendationer.
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 §
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med
att prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer högkostnadsskyddet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 36 med tjänsteskrivelse 2018-03-05
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 79

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner att högkostnadsskyddet för
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens
rekommendationer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Redovisning av obesvarade motioner per
den 11 april 2018 (KS 2018/159)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 11 april 2018. Av den framgår att
åtta motioner är obesvarade;
-

tre av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige och tre vid februarisammanträdet

-

En motion har passerat kommunallagens årsgräns

-

Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i
februari 2017). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremitteras.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 80

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-11

KS 2018/159

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade motioner per den 11
april 2018
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad
den 11 april 2018 (bilaga 1).
Det är sammanlagt åtta motioner som är obesvarade. Av dessa ställdes tre den 9
april och tre vid sammanträdet den 12 februari.
Den äldsta motionen som inte blivit besvarad (Öppna tillagningskök i Björskogsskolan) ställdes i februari 2017. Den har passerat den årsgräns som finns angiven
i kommunallagen i 5 kap 35 §:
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader. Den äldsta motionen är återremitterad och har passerat
även den gränsen. Barn- och utbildningsnämnden arbetar med frågan och ett
svar beräknas kunna behandlas av kommunfullmäktige under hösten.
Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade motioner
Dnr

Motion

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2017/41

Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan

Hans Carlsson (M)

2017-02-13,
§ 30

Återremitterad för utredning av
förutsättningarna för ett
tillagningskök vid Björskogs
skola inklusive effekter för
effektivisering och minskade
transporter.

Hösten 2018

KS 2017/473

Utred möjligheterna till
tvålärarsystem

Eva-Carin Sandbom (L)

2017-12-11,
§ 190

Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden

Maj 2018

KS 2018/37

Farthinder på Hornsgatan i
Kungsör

Roland Jansson (SD)

2018-02-12,
§ 18

Remitterad till Kungsörs
KommunTeknik AB

Juni 2018

KS 2018/36

Utökad kameraövervakning

Roland Jansson (SD)

2018-02-12,
§ 19

Remitterad till Kungsörs
KommunTeknik AB

Juni 2018

KS 2018/38

Förskoleutredning

Madelene Fager (C)
Stellan Lund (M)
Jenny Andersson (KD)

2018-02-12,
§ 20

Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden

Maj 2018

KS 2018/116

Lokal livsmedelspolicy för
sund, säker och
närproducerad mat

Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
AnneMarie Andersson (C)
Gunnar Karlsson (C)
Eleonor Westlund (C)

2018-04-09,
§ 43

Hösten 2018

KS 2018/129

Utred om Tallåsgården kan
göras om till trygghetsboende

Jenny Andersson (KD)
Arne Olsson (KD)

2018-04-09,
§ 44

Hösten 2018

KS 2018/154

Förbud mot böneutrop på
offentlig plats i Kungsörs
kommun

Roland Jansson (SD)

2018-04-09,
§ 45

Hösten 2018

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018 (KS 2018/160)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018. Av den framgår det i nuläget finns tre obesvarade medborgarförslag, samtliga
ställda vid kommunfullmäktige den 9 april 2018.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-04-11
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 81

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-11

KS 2018/160

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per
den 11 april 2018
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
medborgarförslag som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är
upprättad den 11 april 2018 (bilaga 1).
Tre medborgarförslag är obesvarade efter kommunfullmäktiges sammanträde den
9 april 2018, samtliga ställdes vid det sammanträdet. Ett av medborgarförslagen
omvandlades från en synpunkt till ett medborgarförslag.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade medborgarförslag
Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2018/103

Modernisera och förändra den
nya digitala kungsörsskylten

Rami Hoseyni

2018-04-09, § 25

Förslag till svar tas
fram av kommunstyrelsens förvaltning

Juni 2018

KS 2018/133

Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga

Stella Eklund Karlsson

2018-04-09, § 26

Remitteras till social- Juni 2018
nämnden/-förvaltningen

KS 2018/44

Renovering av Runnabäckens
promenad och vandringsled

Melanlie H Kjellin +
namninsamling

2018-04-09, § 46

Remitteras till
Kungsörs Kommun
Teknik AB

Juni 2018

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-05-14

§
Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton
(KS 2018/195)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya
året.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

