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§ 21
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Avdelningschef Maria Rosenkvist informerar om läget vad
gäller kommunens stödboenden och HVB-hem för ensamkommande barn. I nuläget har kommunen 33 barn i boendena
(inklusive överinskrivningar på HVB Skogsudden).
Arbetet med omstrukturering mellan HVB-hem och stödboende pågår. Antalet anställda har minskats med två personal.
Ungdomar som fyller 18 år och inte fått uppehållstillstånd flyttar från kommunens ansvar till Migrationsverket.
Utöver detta har kommunen ansvar för barn som bor i familjehem. Dnr KS 2014/440
b) Ekonomichef Bo Granudd ger en översiktlig ekonomisk uppföljning för 2016. Preliminärt är årets resultat + 11,9 miljoner.
Budgetavvikelserna fördelar sig på:
- kommunstyrelsen
+ 700 000 kr
- barn- och utbildningsnämnden
+ 650 000 kr
- socialnämnden
+ 56 000 kr
- finans
+ 6 600 000 kr
Bokslutsberedning kommer att hantera detta mer utförligt på
måndag. Därefter kommer årsredovisningen att behandlas i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
c) Kommunchef Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg
Stefan Lejerdahl informerar om kommunens utvecklingsplaner – kommande detaljplaner och centrumutvecklingen.
d) Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) informerar
om läget kring deltidsbrandmän i KAK-området. I stort sett
samtliga sa upp sig. Uppsägningarna har nu tagits tillbaka.
Information även om det avtal som finns och vad det kan
innebära. Följer det centrala läget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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e) Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) informerar
om fördjupad samverkan mellan Kungsör, Köping och
Arboga. Prioriterade samarbetsområden har tagits fram:
- VA-verksamhet
- jourverksamhet inklusive näringslivet
- rekryteringsenhet inklusive näringslivet (kräver dispens
från LOU)
- näringslivs- och besöksstrategi
- samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan
- hemtjänst
- medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig
rehabiliterare
- ekonomi
- IT
- socialtjänst
- integration
- eventuell sammanslagning av kommunalförbund och myndighetsförbund
- gemensam översiktsplan
- möjlighet att köpa tjänster av varandra
Den 16 mars kommer det att vara ett stormöte i Köping.
Dnr KS 2016/298

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 22
Svar på motion – Framtidens smarta sophantering (KS 2016/213)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska undersöka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska
platser.
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät,
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan.
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnadsnivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har
använts.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget
- menar att produkten i sig är intressant och i bruk i ett antal
större kommuner
- det är klokt att dra nytta av andra kommuners erfarenhet av
produkten och att priset vanligen sjunker i takt med att
efterfrågan ökar och att de etableras på marknaden
- det inte är någon fara att avvakta med att inför att nytt system
och att ha två parallella system för sophämtning kan bli
kostsamt och orsaka onödiga administrationskostnader
Bolaget anser att kommunen bör följa utvecklingen noga. Om
produkttypen visar sig fungera väl och är kostnadseffektiv så kan
det vara aktuellt att byta system för sophantering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 102
• Kungörs KommunTeknik AB:s yttrande, daterat 2016-10-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Carina Sjölund (M)
återremiss till Kungsörs KommunTeknik AB för förtydliganden
med sifferfakta m.m.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kungsörs Kommun
Teknik AB för förtydliganden med sifferfakta m.m.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 23
Svar på motion – Inrätta fritidsbank
(KS 2016/466)
Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson, båda (V) föreslår i
en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta
en fritidsbank i Kungsörs kommun. Tanken är att fritidsbanken ska
fungera som ett ”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas
kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i en aktivitet
på skolans fritidsdag. Utrustning som kan ingå i fritidsbanken är
t.ex. skridskor, skidor, snowboard och cyklar.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 220
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson
(C) bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
en fritidsbank i Kungsör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 24
Svar på motion – Inrättande av idrotts- och
kulturstipendium (KS 2016/412)
Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion
att kommunen ska inrätta ett idrotts- och kulturstipendium och att
kultur och fritids ska få i uppdrag att ta fram kriterier för detta.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och att kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier, se på
stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 217
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2017-02-07

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att ta fram förslag till kriterier, se på stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 25
Svar på motion – Flaskvatten (KS 2016/484)
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att
-

det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten

-

kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs
emblem som alla kan köpa och använda om och om igen. I den
fyller man på med kranvatten och dricker under dagen

-

delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika
där det inte finns drickbart vatten.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att
-

frågan om flaskvatten inte är ny. När tidigare motion besvarades rekommenderade kommunfullmäktige nämnder, styrelser
och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och
inte flaskvatten. Någon ny rekommendation föreslås inte

-

en vattenflaska med kommunens logotype redan finns i kommunens profilprogram

-

kommunen bör avstå från att höja priset på flaskan för att kunna skänka del av intäkterna till vattenprojekt då detta inte bedöms ligga inom kommunallagens regler kring lokaliseringsprincipen – kommunen får inte engagera sig i verksamheter
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till
andar än de egna invånarna

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunnar Karlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 14
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-09

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Ericsson
(C) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
förslaget.

Beslut
Justerandes sign

Kommunstyrelsens förslag:
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till att

Justerandes sign

-

en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten finns redan

-

en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i
kommunens profilprogram

-

kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för
att kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 26
Svar på motion – Avstyckning och försäljning av tomtmark (KS 2016/485)
Mikael Peterson (S) föreslår i en motion att kommunen ska sälja
tomter som kan främja hästnäringen i kommunen och pekar på att
mark finns norr om ridanläggning Klämsbo som kan vara lämplig.
Motionären föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB får i
uppdrag att ta fram den detaljplan och gå ut med försäljning av
tomter norr om Klämsbo.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och detaljplanegruppen ska få i uppdrag att återkomma med
förslag till beslut gällande ny detaljplan för området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Mikael Peterson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 15
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger detaljplanegruppen
i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande ny
detaljplan för området.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 27
Revidering av Regler och taxa för uthyrning
av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör
(KS 2017/50)
Nuvarande regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid
Oxgatan antogs av kommunfullmäktige 2006.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att Regler och taxa justeras
enligt följande:
-

Punkt 1: ”Husvagnsuppställningen upplåts på anvisad plats för
husvagnar, och husbilar och därmed jämförbara fordon som
har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 8 meter.”

-

Punkt 4: ”Kostnaden för helår är 600 800 kronor.”

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Nu gällande Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser
vid Oxgatan i Kungsör
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2017-02-08

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att taxan ska höjas
till 1 000 kronor från och med säsongen 2017/2018.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige justerar Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör i enlighet med Kungsörs
KommunTeknik AB:s förslag, dock höjs taxan till 1 000 kronor
från och med säsongen 2017/2018.
Reviderade regler och taxa redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 28
Köp av fastigheten Skillinge 2:289
(KS 2017/51)
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom
detaljplanerat område avsett för industri och verksamhet.
Kommunens företagare har påtalat vikten av byggklar industrimark vid många tillfällen och i fempunktsprogramet som ingicks
med Företagarna har frågan lyfts som viktig förutsättning för att
näringslivet ska kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske.
Kommunen har möjlighet att köpa tillbaka den industrimark som
2012 såldes till Terana ((Memfive Fastigheter AB). Fastigheten
omfattar ca 55 387 kvadratmeter. Om marken köps ger det möjlighet att avstycka ett antal industritomter inom fastigheten. Det är
önskvärt att skapa byggklara industritomter med olika storlekar
som kan möta efterfrågan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska köpa fastigheten
Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000
kr exkl. moms av Memfive Fastigheter AB.
Köpet finansieras ur eget kapital.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – i uppdrag att
-

ta fram ett förslag till reviderad detaljplan för området så att
infartsväg i området skapas. Planen ska, om möjligt, genomföras enligt modellen för standardförfarande

-

stycka av ett antal industritomter från fastigheten

Kostnad för fastighetsbildning och revideringen av detaljplan
fördelas proportionerligt på industritomterna.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 29
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse
och nämnder med anledning av digitala
kallelser (KS 2016/369)
Den 12 december 2016 återremitterade kommunfullmäktige
ärendet ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder
med anledning av digitala kallelser” för att se om det gick att finna
en lösning för dem som inte kan ladda ner handlingarna i hemmet.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag som
innebär att
-

kansliet under en övergångsperiod - resterande mandatperiod tar ut papperskallelser och skickas till dem som inte har
möjlighet att ta emot digitala handlingar i hemmet

-

från nästa mandatperiod bör samtliga handlingar distribueras
digitalt

Den som väljer att få sina handlingar i pappersform med posten
ska lämna tillbaka sin läsplatta. Pappershandlingar kommer att tas
ut först i samband med att digital kallelse går ut. Det innebär att
papperskallelse inte kommer att vara ledamot/ersättare tillhanda
inom angiven tid.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande ändringar i
arbetsordningarna:
a) Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsordning under
avsnitt 4.3 Kallelse, Lokala bestämmelser:
”- - - Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast
fyra kalenderdagar före sammanträdesdagen vid digital
försändelse och i de fall handlingarna skickas med post, postas
dessa samma dag som den digitala försändelsen skickas.- - -”
b) Kommunfullmäktiges arbetsordning under avsnitt 5.2
Kungörelse och kallelse, Lokala bestämmelser:
”- - - Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare senast 7 kalenderdagar före sammanträdesdagen vid
digital försändelse och i de fall handlingarna skickas med post,
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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postas dessa samma dag som den digitala försändelsen
skickas.- - -”

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-2-12, § 213 (Återremiss)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i pappersform för ledamöter och ersättare i nämnd, styrelsen och fullmäktige under resten av innevarande mandatperiod. De som vill få ut
handlingar i pappersform ska återlämna den läsplatta som erhållits för att kunna få digitala handlingar.
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under
kvarvarande mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få
kallelse med papperspost bort.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 30
Rapport internkontroll – Fakturor för kurser
och utbildning (KS 2016/450)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en interkontroll kring
fakturor för kurser och utbildningar. Kontrollen har gjorts av att
rätt person attesterat fakturan och att deltagare stått angiven på
fakturan. Alla fakturor mellan 1 september och 30 november 2016
har granskats.
Resultat:
-

De flesta fakturorna har attesterats av rätt person och deltagare
har stått på fakturan

-

Av de fakturor där fel har upptäckts upptäkts saknar 12 uppgift
om deltagare och 3 fakturor har attesterats av deltagaren själv

Där deltagare saknats eller deltagaren själv attesterat sin kursavgift/utbildning har fakturan skickats tillbaka för rättning.
Chefer och administratörer har informerats.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings rapport 2016-12-02

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Controllern, akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

Blad
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§ 31
Rapport internkontroll – Uppföljning av den
interna kontrollen på kommunstyrelsens
förvaltning 2016 (KS 2015/425)
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2016 om en plan för
2016 års internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens 17
punkter;
- nio kontrollpunkter som identifierades genom riskanalysen
med ett värde på minst åtta och
- åtta punkter som samtliga styrelser och nämnder ska kontrollera
Utöver de fastställda kontrollpunkterna enligt ovan har förvaltningen genomfört ytterligare två internkontroller – Datorer och
ipads respektive Fakturor för kurser och utbildningar. Resultatet av
dem behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i oktober
2016, respektive februari 2017.
Resultatet av kontrollerna har till viss del redan medfört åtgärder
och ytterligare förändringar kommer att ske.
Mot bakgrund av denna uppföljning görs sedan riskanalysen inför
2017 års internkontrollplan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning
2017-02-16

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med
godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl tjänsteskrivelse med bilaga), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-27

Kommunstyrelsen

§ 32
Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2017/62)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-15
med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2017 ska genomföras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att arbeta efter
samma modell för internkontrollen som kommunstyrelsen där bl.a.
riskanalys ska genomföras, kontrollmoment som får ett riskvärde
på minst tio samt de utvalda punkter som alla ska kontrollera tas
med i årets internkontrollplan.
Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr
7/2017

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Kommunstyrelsen

§ 33
Svar på revisionsrapport - Granskning av
intern kontroll i lönehanteringsprocessen
(KS 2016/491)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av den intern kontroll i lönehanteringsprocessen i Köpings
kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Västra
Mälardalens Kommunalförbund.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

säkerställa att kontrollmoment ”Rätt lön” i internkontrollplanen
kommuniceras till berörda och att rutin för att avrapportera
avvikelser tas fram

-

ta fram kommungemensamma internkontrollmoment avseende
lönehanteringsprocessen

-

upprätta en åtgärdsplan för att rätta till de brister som identifierats i granskningen

Svar önskades senast den 1 mars 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med ett förslag till svar på
revisionsrapporten, men det är inte klar så det kan behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2016-12-14 jämte revisionsrapport
daterad 2016-12-09

Beslut

Kommunstyrelsen meddelar revisorerna att svar på revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen” kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 mars
2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 34
Slutredovisning investering – Ny sandlåda
Malmberga förskola (KS 2015/230)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen ”Ny
sandlåda, Malmberga förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 47 000 kronor
- utfall 49 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 216
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 4 (slutredovisning)

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 35
Slutredovisning investering – Ny lekställning
Täcklunda förskola (KS 2015/232)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen ”Ny
lekställning, Malmberga förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 50 000 kronor
- utfall 44 322 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 213
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 7 (slutredovisning)

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 36
Slutredovisning investering – Kompisgunga
m.m. Björklidens förskola (KS 2015/234)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen
”Kompisgunga m.m., Björklidens förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 140 000 kronor
- utfall 140 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 214
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 5 (slutredovisning)

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 37
Slutredovisning investering – Lekhus
Kinnekulle förskola (KS 2015/235)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen
”Lekhus Kinnekulle förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 80 000 kronor
- utfall 80 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 215
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 6 (slutredovisning)

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

Blad
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§ 38
Investering – Åtgärdsprogram för krisledningslokalerna (KS 2016/349)
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) ställer vissa
krav på hur krisledningslokaler ska vara utrustade. Efter ett besök i
Kungsör den 19 januari har MSB skickat en förteckning över vad
som behöver åtgärdas i de olika lokalerna. Kostnaderna beräknas
till totalt 452 000 kronor med möjlighet att få 50 procent, dvs.
226 000 kronor, i bidrag från MSB.
Dessutom finns möjlighet att söka bidrag i efterhand för den förstärkning av larm och WiFi som redan gjorts på plan 3 i kommunhuset. Total kostnad för dessa åtgärder är 122 000 kr, vilket skulle
innebära att det finns möjlighet att söka bidrag för ytterligare
61 000 kr.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• MSB:s förslag till tekniska åtgärder för kommunal
ledningsplats 2017-02-13
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-15

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner en investering på 574 000 kronor för
utrustning av krisledningslokaler och ansöker om bidrag med
hälften – 287 000 kronor – från Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap.
Kommunstyrelsen tillförs de ökade driftmedel för investeringen
under avskrivningstiden – 5 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap,
utvecklingsstrategen, ekonomichefen, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 39
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 24 januari
2017, § 3, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs
kommuns yttrande över stråksamrådet för ny 130 kV kraftledning
för sträckan Himmeta – Arboga – Kungsör. Dnr KS 2016/481
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 26 januari
2017, § 4, meddelat Länsstyrelsen att Kungsörs kommun inte har
något att erinra mot att befintligt tillstånd för kameraövervaktning i
samband med rovdjursinventeringen utökas till icke angivet antal.
Dnr KS 2017/2
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 2 februari 2017, § 5,
beslutat om gallring av handlingar i kommunens slutarkiv. De
handlingar som ska gallras är verifikationer och färdtjänsthandlingar under perioden 1990-1994 i socialnämndens arkiv.
Dnr KS 2017/40
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf har den 9 februari 2017, § 6,
besluta att kommunen ska vara med i projekt Ett kulturliv för alla
– konst. Kommunens medfinansiering tas ur befintlig budget.
Dnr KS 2016/426
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§ 40
Meddelanden
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd för transport. Dnr KS 2017/19
Folkbildningsrådets styrelse fastställde i december 2016 nytt
system för statsbidrag till studieförbunden.
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat den 20 januari
2017 att godkänna förslaget till överenskommelse med regeringen
om en satsning under 2017 på att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
Miljöstrategen Therés Andersson har den 24 januari 2017 skickat
in verksamhetsrapporter till länsstyrelsen för de lokala
naturvårdsprojekten:
• Friluftsliv för fler
• Skogsstrategi för kommunägda skogar
• Kartkompettering av naturvårdsprogram
Dnr KS 2014/394
Kungliga biblioteket beslutar att Kungsörs kommun tills vidare får
leverera elektroniskt material (pliktexemplar) över nätverk till
Kungliga biblioteket. Dnr KS 2017/33
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 december 2016 är 7 723 262
kronor. Dnr KS 2017/36
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat tillståndsbevis till Omsorg I&U AB för att bedriva boende för ensamkommande barn på Kungsgatan 65 i Kungsör. Dnr KS 2017/37
Kallelse till förbundsstämma - Västmanlands läns luftvårdsförbund
– den 16 februari 2017. Dnr KS 2017/42
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2016: Moderaterna, Liberalerna Dnr KS 2017/9
Kvalitetsutvecklare Johanna Raland har svarat på en enkät från
SKL - om kommunens information till invånarna om verksamhetsresultat. Dnr KS 2017/45
Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en enkät – Klimatanpassning 2017 som IVL Svenska Miljöinstitutet skickat ut.
Dnr KS 2017/56.
Länsstyrelsen har utsett oppositionsråd Madelene Ericsson att vara
vigselförrättare. Förordnandet gäller t.o.m. 2018-12-31.
Dnr KS 2017/5
Protokollsutdrag från:
-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2016-12-07 § 42 Avrapportering internkontroll 2016.
Dnr KS 2016/85

-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-01-26, § 2 Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå vid
enskilda avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/35

Protokoll/minnesanteckningar från:
-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2016-12-07, §§ 38-51

-

Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens
Myndighetsförbund 2017-01-26, §§ 1-18

-

Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional
beredning 2017-01-27, § 1-10. Dnr KS 2017/57

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•
Justerandes sign

Åparken – inga båtar? Dnr KS 2017/59
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27
Undertecknade avtal:
•

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ramavtal med
Bröderna Hansson H-tryck – Kuvert och brevpåsar.
Dnr KS 2017/58

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat företagsavtal
mellan Kungsörs kommun och SJ BIZ. Dnr KS 2017/25

•

Ekonomichefen Bo Granudd och ekonomen Margareta Larsson
har undertecknat avtal om presentation av elektroniska fakturor
via Swedbank. Dnr KS 2017/28

•

Avdelningschefen Astrid Qvarnlöf har undertecknat överenskommelse med Västmanlands Teater om Ett kulturliv för alla –
Teater 2017-2018. Dnr KS 2017/30

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat samverkansavtal - tjänst som IT-strateg. Samverkan sker med
Köpings- och Arboga kommun till och med 2019-12-31.
Dnr KS 2017/43

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat Samverkansavtal - utbyggnad och drift av öppet bredbandsnät i
Kungsörs kommun med Stadsnätsbolaget Sverige AB.
Dnr KS 2017/44

•

Kultur- och fritidschef Astrid Qvarnlöf har tecknat ett avtal
med 365 Publishing AB - Besöksmagasin (produktion och
leverans av ett magasin). Dnr KS 2017/54

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

-

17:01 – Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt
PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL under år 2017

-

17:04 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av
olovlig frånvaro

-

17:05 – Internränta för år 2018

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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