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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:

a) Information kring åtgärdsvalstudie sträckan AhlbergaKungsör-Kolsva. Mikael Alm, Trafikverket
b) Målprocess 2020.
Johanna Raland, kvalitetsstrateg
c) Ekonomisk uppföljning.
Bo Granudd, ekonomichef.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§
Namnsättning av plats
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-11, med anledning av ett
inlämnat medborgarförslag, att en lämplig gata, park, torg eller
dylikt skulle namnges efter Kungsörkvinnan och förre
riksdagsledamoten Rosa Svensson.
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och
Drottninggatan där det är tänkt att en plats ska färdigställas med
bänk för vila och reflektion. Denna plats föreslås namnsättas till
Rosa Svenssons plats med en skylt som förklarar vem Rosa
Svensson var och vad hennes gärning bestod av.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-10
Svar på medborgarförslag 2013-03-11 (KS 2013/92)

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige namnsätter den föreslagna platsen mellan
hamnen och Drottninggatan till ”Rosa Svenssons plats”. Platsen
förses med en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att
ordna med platsen och skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik
AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

KKTAB, Mari Berggren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-01-10

KS 2019/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Rosa Svenssons plats
Kungsörs kommunfullmäktige beslutade för några år sedan, efter ett
medborgarförslag från Mai Berggren, att en gata, park, torg eller liknande namnges efter
Rosa Svensson när lämpligt objekt finns.
Nu pågår en byggnation av en gångväg mellan hamnen och Drottninggatan där
det är tänkt att en plats ska färdigställas med bänk för vila och reflektion.
Denna plats skulle kunna namnsättas till Rosa Svenssons plats med en skylt som
förklarar vem Rosa Svensson var och vad hennes gärning bestod av. Platsen får
ett mycket vackert läge mot vattnet där man kan sitta och läsa om Rosa Svensson
som var Kungsörs första och hittills enda riksdagskvinna som genom sitt
engagemang ordnade så att Sveriges första förskola utanför Stockholm hamnade i
Kungsör.
Sedan tidigare finns även Rosa Svenssons rum i kommunhuset men för
allmänheten och Kungsörs kommuns invånare så skulle en sådan plats kunna
påminna om Rosa Svenssons engagemang för Kungsör och särskilt för barnen i
Kungsör.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås beslut namnsätta platsen med vilobänk på gångvägen
mellan hamnen och Drottninggatan med Rosa Svenssons plats och förse den med
en beskrivande text om Rosa Svensson. Uppdraget att ordna med platsen och
skyltning ges till Kungsörs Kommun Teknik AB.

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

2013-06-10

§ 64
Svar på medborgarförslag - Namnge gata,
parker, torg eller dylikt efter riksdagsman
Rosa Svensson (KS 2013/92)
Mari Berggren har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om
att förra riksdagskvinnan från Kungsör Rosa Svensson bör uppmärksammas. Förslaget är att en gata, park, torg eller dylikt namnges efter henne.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att Rosa Svensson är en person väl värd att uppmärksamma. I kommunhuset finns redan ett
sammanträdesrum som bär hennes namn. Att komplettera detta
med att en gata eller allmän plats namnges efter henne är en god
idé. Någon lämplig gata eller plats som saknar namn finns inte i
nuläget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Mai Berggren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-11, § 26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2013-04-10
• Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 60

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Gata, park, torg
eller liknande namnges efter Rosa Svensson när lämpligt objekt
finns.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Mai Berggren, gatuchefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

17

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28

§
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115)
I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden.
Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 28 april 2003. Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter togs fram och beslutades i kommunfullmäktige 9 april
2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april 2018 att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i vissa delar. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-06-18 att förslaget till nya
föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan det åter lyfts för
beslut. Detta är det nya förslaget.
I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu föreslås:
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser
som finns reglerat i andra lagar
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående
och riskera att undergräva respekten för bestämmelserna.
Exempel på förslag på långtgående benämningar på platser
anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig plats”,
idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”. De
lokala ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov
för exakt angivna platser och på det sättet vara tillämpbara.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-12-27
• Utkast till Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade
2018-12-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för
Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-12-27

KS 2018/115

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (3)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Teknisk chef Stig Tördahl
Kanslichef Josephine Härdin

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Kungsörs kommun
I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på
offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden.
För att få en helhetsbild om vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig
plats krävs således både genomgång av Ordningslagen samt de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna.
Definitioner:
-

Allmän plats – är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller
annan plats som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän
plats är i huvudsak gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av
kommunen

-

Offentlig plats – är ett uttryck som används i ordningslagen och de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats,
dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det
får användas för någon form av allmän trafik, t.ex. utrymmen som används
för gång-, cykel eller biltrafik. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om
inte annat särskilt anges, på alla offentliga platser.

Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 28
april 2003. Ett föreslag till reviderade ordningsföreskrifter togs fram och
beslutades i kommunfullmäktige 9 april 2018. Länsstyrelsen beslutade 24 april
2018 att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 9 april 2018 i delarna:

Postadress
736 85 KUNGSÖR

•

2 § andra stycket avseende att 21 § i ordningsstadgan är tillämplig
även på andra än offentliga platser inom kommunen

•

3 § första stycket punktsatserna 1, 3 samt del av punkt 5 (i plan
angivna torgytor samt badplatser) avseende att anläggningar för lek,
idrott, camping och friluftsliv, skolgårdar samt i plan angivna torgytor
och badplatser ska jämställas med offentlig plats.

•

6 § andra stycket avseende att inom detaljplanelagda områden kan
marklov erfordras för schaktning och grävning m.m.
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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Postadress
736 85 KUNGSÖR

Datum

Vår beteckning

2018-12-27

KS 2018/115

Ert datum

Er beteckning

•

9 § andra stycket avseende att inom detaljplanelagda områden ska
bygglov sökas för nya skyltar.

•

10 § tredje stycket sista meningen avseende att skyltar kan kräva
tillstånd enligt annan lagstiftning.

•

12 § i sin helhet avseende krav på Polismyndighetens tillstånd vid
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och ljudstyrka
från högtalare m.m. vid arrangemang på offentlig plats samt att
anordnaren ansvarar för ordning och säkerhet vid offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster.

•

14 § i sin helhet avseende förtäring av alkoholhaltiga drycker med
alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent på offentliga platser.

•

15 § första stycket avseende att ambulerande försäljning inte får ske
på allmän plats.

•

16 § i sin helhet avseende förbud mot camping på offentlig plats,
anvisande av ställplats samt att trafikförordningens bestämmelser och
allmänna ordningsbestämmelser gäller på campingplats och ställplats.

•

20 § andra stycket, första meningen, och tredje stycket, första
meningen, avseende att hundar ska hållas kopplade inom offentlig
plats respektive att hundar inte får vistas på allmän idrottsplats eller
lekplats.

•

22 § första stycket avseende att hundar och katter ska hållas under
sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet.

•

24 § första stycket första punktsatsen avseende att det närmare än 300
meter från vårdinrättning med boende är förbjudet att använda
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

•

25 § andra och tredje styckena avseende att skyddsjakt är tillåtet enligt
gällande bestämmelser i jaktlagen respektive att skjutning med
eldvapen endast är tillåtet på den befintliga skjutbanan vid
Sandskogsbacken samt avseende ordet sprängning i rubriken till
stadgandet.

•

27 § till sin helhet avseende att ridning, cykling och trafik med
motordrivet fordon är förbjudet i kommunala motionsspår samt att
särskilt preparerade och varaktigt märkta skidspår endast får användas
för skidåkning.

•

28 § i sin helhet avseende att rökning är förbjudet på skolområde och i
anslutning till entréer till offentliga inrättningar.

•

4 § avseende hänvisningen till 12 §.

•

30 § avseende hänvisningen till 12 §, 14 § och 27 §.
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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Datum

Vår beteckning

2018-12-27

KS 2018/115

Ert datum

Er beteckning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att häva sitt tidigare beslut om
införande av reviderade föreskrifter. Beslutet blev att förslaget till nya
föreskrifter, med anledning av länsstyrelsens synpunkter, skulle bearbetas på nytt
innan det lyftes för beslut.
I beslutet från länsstyrelsen 9 april 2018 framkom att de redan 2 juni 2003
upphävt Kungsörs beslut om lokala föreskrifter i flera avseenden. Detta
föranledde då ingen åtgärd utan de Allmänna föreskrifterna beslutade i
Kommunfullmäktige 28 april 2003 har gällt sedan dess, utom i de delar
Länsstyrelsen upphävde beslutet.
I nuvarande förslag till beslut enligt bilaga ett är hänsyn taget till länsstyrelsens
samtliga synpunkter enligt ovan. Förslaget omfattar synpunkter från 2003, vilka
kvarstog 2018, samt till samtliga av de nya synpunkter länsstyrelsen tillfört under
2018. I huvudsak finns två skäl till ändringarna som nu förslås:
1. Lokala ordningsföreskrifter ska inte innehålla bestämmelser som finns
reglerat i andra lagar
2. Lokala ordningsföreskrifter ska inte vara alltför långtgående och riskera att
undergräva respekten för bestämmelserna. Exempel på förslag på långtgående
benämningar på platser anser länsstyrelsen vara ”allmän plats”, ”offentlig
plats”, idrottsplatser”, ”lekplatser” samt ”vårdinrättningar”. De lokala
ordningsföreskrifterna ska återspegla verkliga behov för exakt angivna platser
och på det sättet vara tillämpbara.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslag:
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för Kungsörs
kommun i enlighet med förvaltningens förslag.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Stig Tördahl

Josephine Härdin

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

KS-handling nr 11/2018

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr C.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2003-04-28, § 55
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 39
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter 2018-12-27 ändringar gulmarkerade i detta
dokument
Kungsörs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) för att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom
Kungsörs kommun.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kungsörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23-24 §§
har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1–4 ordningslagen, dvs.
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän
trafik.
om inte annat anges.
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
Ny lydelse: Tas bort
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats om de är tillgängliga för allmänheten:
• anläggningar för lek, idrott, camping och friluftsliv
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•
•
•
•

Nr C.1

järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal
skolgårdar
kyrkogårdar och begravningsplatser,
Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park, Sofiaparken, Karl XI:s promenad,
Åparken, i plan angivna torgytor samt badplatser.

Ny lydelse
•
•
•

järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal
kyrkogårdar och begravningsplatser,
Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park, Sofiaparken, Karl XI:s promenad,
Åparken.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §,
12 §, 13 §, 15 § andra stycket och 23 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att
yttra sig.
Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning och annan hantering på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.
Schaktning, grävning m.m.
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Inom detaljplanelagda områden kan marklov erfordras.
Ny lydelse:
Tas bort
Störande buller
7 § Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som pågår under tiden kl. 22.00-07.00 och
som orsaker störande buller på offentlig plats, t.ex. bilning, stenkrossning, spontning
och pålning.
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Nr C.1

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Från
trottoarkant och 1,50 meter in mot byggnad får inga skyltar eller liknande ställas upp,
detta för att fri passage ska finnas för t.ex. handikappfordon.
Inom detaljplanelagda områden ska bygglov sökas för nya skyltar.
Ny lydelse:
Tas bort
Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Skyltar kan dock kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning.
Ny lydelse:
Tas bort

Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Offentlig tillställning/Arrangemang
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för att få anordna offentlig tillställning/sammankomst på allmän plats.
Ny lydelse:
Tas bort
3 (9)
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Vid arrangemang på offentlig plats ska ljudstyrka från högtalare eller annat förstärkt
ljud anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår. Verksamhet som
kan medföra höga ljud ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för ljudnivåer.
Ny lydelse:
Tas bort
Anordnaren ansvarar för ordning och säkerhet vid sådant arrangemang
Ny lydelse:
Tas bort
Paragrafen tas således bort i sin helhet
Insamling av pengar
13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. I ansökan om tillstånd ska arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när:
• skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande
• insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik
Förtäring av alkohol
14 § Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.
Ny lydelse:
Paragrafen tas bort i sin helhet

Ambulerande försäljning
15 § Ambulerande försäljning får inte ske på allmän plats.
Ny lydelse:
Tas bort

För ambulerande försäljning på andra platser än de platser som kommunen upplåtit
för allmän torghandel, krävs polismyndighetens tillstånd.
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Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd
enligt 3 kapitlet 1 § ordningslagen.
(Se vidare Torghandelsstadgan.)
Camping/Ställplats för husbil
16 § Camping är endast tillåten på Ekuddens camping.
Ny lydelse:
Tas bort

Ställplats kan anvisas av kommunen. I övrigt gäller Trafikförordningens bestämmelser.
Ny lydelse:
Tas bort

På campingplats och ställplatser för husbilar gäller allmänna ordningsbestämmelser.
Ny lydelse:
Tas bort
Paragrafen tas således bort i sin helhet
Badförbud
17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar och dessutom är bad förbjudet i öppet vatten inom följande områden: Arbogaån från Runnabäcken till västra stranden av Ekudden.
Fiske
18 § Fiske får inte äga rum från offentlig plats så att trafik med bilar, cyklar eller fotgängare hindras eller båttrafik och badande störs.
Fiske med kastspö eller flugspö får inte ske:
• från broar över Arbogaån
• båtbryggor vid gästhamnen, Kungsörs varv, Kungsörs Segelsällskap (KSS) och
Kungsörs Motorbåtsklubb (KSMK) bryggor
• badbryggor vid Skillingeudds badplats, Bottens badplats och Ekuddens badplats
Hundar
19 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20
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§§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person,
service- eller signalhund för hörselskadade eller för polishund i tjänst.
20 § Hundar får inte medföras eller vistas på Skillingeudds badplats, Bottens badplats och
badet vid Ekuddens camping under perioden 1 juni – 31 augusti. Avgränsningen av
badplatsområdena framgår av dessa kartor:
• Skillingeudds badplats

• Bottens badplats
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• Ekuddens badplats

Hundar ska hållas kopplade inom offentlig plats. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
Ny lydelse:
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmän idrottsplats eller lekplats. Det är
dock tillåtet att med kopplad hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar sådant område.
Ny lydelse:
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Det är dock tillåtet att med kopplad
hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar sådant område.

21 § Inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.
Ny lydelse:
På offentliga platser ska föroreningar efter hundar plockas upp.
Hundar och katter
22 § Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet.
Ny lydelse:
Tas bort
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad
identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med
mikrochips e.d.).
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
23 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten.
24 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor:
• närmare än 300 meter från vårdinrättning med boende
• när det är eldningsförbud
Ny lydelse:
Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor:
• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen, Ågården, Häggen/Kinnekulle,
Borgen, Kungsringen , Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels och
Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral
• när det är eldningsförbud

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
25 § Skjutning med eldvapen är otillåten på alla offentliga platser samt på platser som enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats.
Skyddsjakt är tillåtet enligt gällande bestämmelser i Jaktlagen.
Skjutning med eldvapen är endast tillåtet på den befintliga skjutbanan vid Sandskogsbacken.
Ny lydelse:
Skjutning med eldvapen med mera
25 § Skjutning med eldvapen med mera är otillåten på alla offentliga platser samt på
platser som enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats.

26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats samt
på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.
Motionsspår
27 § Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får inte ske i kommunala motionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för skidåkning.
Ny lydelse:
Paragrafen tas bort i sin helhet
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Rökning
§ 28 Det är förbjudet att röka:
• på skolområde
• i anslutning till entréer till offentliga inrättningar
Ny lydelse:
Paragrafen tas bort i sin helhet
Avgift för att använda offentlig plats
29 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15 och 17 §§,
19-27 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Ny lydelse:
30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första
stycket, 11 §, 13 (nytt nr) §, 15 (nytt nr) och 17 (nytt nr) §§, 19(nytt nr)-XX §§ kan
dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2018.
Ny lydelse:
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019.
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Plan för mottagning och arbete med
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 –
Integrationsplan (KS 2018/164)
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2018. Den beskriver
- vad som sker idag och av vem
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas
till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering med
bland annat mål och syfte
Planen är nu omarbetad och det nya förslaget ligger för beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•

Förslag till beslut

Förslag till Plan för mottagning och arbete med nyanlända i
Kungsörs kommun 2018-2020
Bilaga 1. Arbetsmarknadsplan
Bilaga 2. Fördjupad samverkan – en strategi- KS
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige antar Plan för mottagning och arbete med
nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 – Integrationsplan
Planen redovisas som KS-handling nr x/2019.
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1. Vision, mål och syfte
Arbetet kring integration är hela kommunens ansvar och ska kännetecknas av en helhetssyn
samt genom god samverkan mellan olika aktörer. Tillsammans skapar vi nätverk och
kontakter med näringsliv, föreningsliv och allmänheten. Allt med syftet att underlätta för
nyanlända att komma in i samhället och arbetslivet samt bana väg för individens aktiva
deltagande i den demokratiska processen. I detta arbete har flera aktörer i kommunen en
viktig roll. Syftet med planen är att synliggöra och visa riktningen på det gemensamma
ansvaret i Kungsörs kommun samt att lyfta fram vilka mål och överenskommelser som finns i
arbetet med nyanlända. Allt med målet att skapa ett integrerat samhälle.
Ett annat syfte är att tydliggöra de ansvarsområden som kommunen har under den första
etableringsperioden samt vart man kan vända sig till om man har frågor eller i samarbetssyfte.
För att åstadkomma en verklig och långsiktig integration behöver varje person komma vidare
i studier och/eller arbete.
Vi börjar med att beskriva kommunens övergripande mål, ansvar, uppgifter och insatser under
den första etableringsperioden. Därefter kopplar vi på övriga planer och överenskommelser
som tillsammans med de övergripande ansvarsömrådena klargör det gemensamma ansvaret
som kommunen tar. Planen avslutas med en begreppsförklaring.
Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation och lägger därför även grunden för
integrationsarbetet.
Kungsörs kommuns Vision 2025
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att mötas och växa".
Till Visionen hör tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet:
Öppenhet
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.
Kreativitet
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.
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Närhet
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och
frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers
kvaliteter.
Övergripande mål för integrationsarbetet

Kungsörs kommun ska liksom nationell nivå verka för lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Olikhet och mångfald ses som en
tillgång och alla ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. Samtliga
aktörer i kommunen ska aktivt verka för att:
•

•
•
•
•
•
•

Ta tillvara individens initiativ och kompetens. Utbildning och kompetens ska tas
tillvara, såväl tidigare yrkeserfarenheter som andra erfarenheter i målet mot egen
försörjning och sysselsättning
Alla som kan arbeta ska arbeta
Individuellt och med ett gott bemötande stödja nyanlända att komma in i samhället,
det sker genom god samverkan och tydliga rutiner och riktlinjer
Erbjuda alla som inte har svenska som modersmål utbildning i det svenska språket
Undervisningen skall anpassas efter vars och ens förutsättningar och individuella
behov genom en individuell studieplan
Höjd måluppfyllelse och likvärdighet i skolan
Minska segregation genom att skapa mötesplatser där både människor med svenskt
ursprung och med annat ursprung ges möjlighet att mötas

Detaljerade mål för olika aktiviteter finns bland annat i arbetsmarknadsplanen,
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, barn – och utbildningsförvaltningens
åtgärdsplan för arbetet med nyanlända i skolan samt näringslivsstrategin. Under våren 2019
arbetar barn – och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och kommunstyrelsen även
med att ta fram en utökad och intensifierad samverkan där en plan för att nå målet med att få
ner arbetslösheten i kommunen till 7,3 % år 2020 står i fokus. De kommunala målen
harmoniserar med dessa överenskommelser, planer och aktiviteter.
Bakgrund och nuläge
Kungsörs kommun hade under åren 2011 - 2015 en överenskommelse med Migrationsverket
och Länsstyrelsen om mottagning av nyanlända. Överenskommelsen gick ut på att Kungsör
årligen skulle ta emot 20 nyanlända genom anvisning från Arbetsförmedlingen.
Kommunens skyldighet att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd tydliggjordes
genom en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner efter
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anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning beroende på arbetsmarknad,
befolkning, tidigare mottagande och andel asylsökande i kommunen. Migrationsverket
anvisar personer till kommunen utifrån det kommuntal som regeringen har beslutat om.
Utifrån dessa kriterier fick Kungsör inga bosättningsanvisningar under 2016 – 2019. För att
kunna planera mottagandet får kommunen i förväg besked om kommuntalet för kommande år.
Under 2017 sökte 25 666 människor asyl i Sverige, 1336 av dessa var ensamkommande barn.
Jämfört med 2015 så var det en minskning med 96 % och en minskning med 11 % jämfört
med föregående år.
Undr sina första två år i Sverige deltar de flesta nyanlända i olika etableringsinsatser.
Huvudansvaret för dessa insatser ligger hos Arbetsförmedlingen och koordinationen sker i
samverkan med integrationsenheten. Tyngdpunkten ligger på att lära sig det svenska språket
och vuxenutbildningen har här en viktig roll. Vuxenutbildningens roll förstärktes i januari
2018 då utbildningsplikten infördes. Utbildningen i svenska kan även kombineras med andra
insatser, till exempel samhällsorientering och arbetsförberedande insatser som till exempel
praktik av olika slag.
2. Kommunens ansvar och uppgifter
Under 2015 tog Kungsör emot 107 nyanlända (20 anvisn, 8 EKB, 79 EBO/anknytn) + 28 från
annan kommun. Kungsör har haft en stor andel egenbosatta nyanlända under 2016, 2017och
2018. Under 2016 valde 158 nyanlända att egenbosätta sig i Kungsör och 55 sekundärbosatta
(flyttat hit från annan kommun) och 2017 var siffran för EBO 100 och sekundärbosatta 110.
Under 2018 fram till september hade 43 EBO samt 50-60 från annan kommun flyttat till
Kungsör.
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Kommunens ansvar och arbete för de nyanlända sker bland annat genom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mottagande och bostadsförsörjning vid anvisning
att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
undervisning i svenska för invandrare och annan vuxenutbildning
samhälls – och hälsoorientering
skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
hantera ersättning inom glappet
insatser inom det sociala området
att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av
nedsatt prestationsförmåga

3. Integrationsenheten
Huvudansvaret för mottagande av vuxna nyanlända ligger organisatoriskt under Barn- och
utbildningsnämnden. Det praktiska arbetet sker inom ramen för integrationsenheten och
verkställs bland annat på följande sätt:
•
•

•

•
•
•
•
•

Samverkan med KFAB för att säkerställa att det finns tillgängliga bostäder.
Mottagandet ska ske senast inom två månader från beslut om anvisning.
Integrationsenheten hanterar ekonomisk ersättning i ”glappet”, som uppstår när den
nyanlände skrivs ut från Migrationsverket och väntar på att etableringsersättning och
andra sociala förmåner ska börja betalas ut. Detta kan också förkomma i
familjeanknytningsärenden där ledtiderna ibland är långa. Behovet bedöms utifrån den
enskildes situation och kan variera i omfattning beroende på andra myndigheters
handläggningstid.
Handläggaren hjälper vid behov till med praktiska ärenden vid bosättning och
familjeanknytning samt kontakter med olika myndigheter som Skatteverket,
Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården etc.
Förmedlar kontakt med skola/barnomsorg.
Samordnar samhällsorienteringen lokalt och samverkar på länsnivå.
Samverkar med andra kommunala aktörer inom integrationsområdet. Se
arbetsmarknadsplanen för Kungsörs kommun (bilaga 1).
Samverkar med andra kommuner inom integrationsområdet, till exempel inom
området samhällsorientering och projektet SOH +.
Ansvarar för hantering/ansökan av hemutrustningslån från CSN.
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Informerar om och hanterar ansökningar till svenska för invandrare. Här fungerar även
integrationshandläggaren som en länk mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen
och den sökande.
Integrationsenheten verkar för att hitta andra aktiviteter som främjar integrationen i
kommunen, till exempel föräldracafé som bedrivits under våren 2018.
Samverka med Arbetsförmedlingen (Af) genom att bedriva utbildning i linje med den
utbildningsplikt (för nyanlända med kort utbildningsbakgrund) som infördes 1 jan
2018.
Samverka med övriga kommuner i KAK genom det gemensamma yrkesrådet som
syftar till att matcha utbildningar med de utbildningsbehov som finns för att möta
arbetsmarknadens behov. Se KAK´s gemensamma näringslivsstrategi (bilaga 2).
Samverka med Af och Arbetsmarknad och försörjning (AoF) genom de
överenskommelser som det beslutats om i ett gemensamt samverkansavtal (bilaga 3).

4. Utbildning, förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildningen
Under de närmaste två åren samverkar Kungsörs kommun med Skolverket för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. Målet med utvecklingsprojektet är att på
kort och lång sikt höja måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och bidra till en ökad likvärdighet
inom kommunen. Insatserna innefattar förskolan, grundskolan, gymnasiet och
vuxenutbildningen (bilaga 4).
Allmän förskola erbjuds inom en månad till alla nyanlända förskolebarn som fyller tre år
under kalenderåret. Kommunplacerade barn erbjuds plats i kommunal barnomsorg enligt
samma regler som gäller för alla barn boende i kommunen om föräldrarna arbetar eller
studerar. Barnen erbjuds plats inom fyra månader.
Asylsökande barn har rätt till skola på samma villkor som barn som är födda i Sverige. De
omfattas dock inte av skolplikten. Skola ska erbjudas inom fyra veckor efter ankomsten till
kommunen. På skolan görs en kartläggning av elevernas förutsättningar och kunskaper och
därefter fattas ett beslut för varje elev om skolgång och klassplacering inom grundskolan. För
de nyanlända elever som är i gymnasieålder och inte har en fullständig behörighet till
gymnasieskolans nationella program erbjuds introduktionsprogrammet med inriktningen
språkintroduktion vid Kungsörs gymnasium.
Kommunen ansvarar för Svenska för invandrare (SFI) som är en del av den kommunala
vuxenutbildningen och erbjuds till nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Inom ramen
för den kommunala vuxenutbildningen erbjuds även utbildning på grundläggande nivå samt
gymnasiala kurser. SFI erbjuds till personer från 16 år och uppåt och som saknar kunskaper i
det svenska språket. Vilken utbildningsform som blir aktuell avgörs i samtal med studie – och
yrkesvägledare och grundar sig i tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
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5. KFAB
KFAB:s uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både för nya sökanden
och för de som redan bor hos KFAB. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla
för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa.
Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och KFAB:s
uttalade uppfattning.
Den sökande skapar en ansökan (konto) genom vår hemsida. De anger var de önskar bo och
vilken storlek av lägenhet de söker. De kommer att bli erbjudna att se på de lägenheter som
blir lediga utifrån de poäng de samlat ihop, det vill säga hur länge de stått i kö. Varje dag de
står i kö ger en poäng.
Till varje ledig lägenhet går det ut information till ett antal sökanden och den som har längst
kötid får först möjlighet att avgöra om de vill hyra den aktuella bostaden.
Tidigare (före 2016) har kontakter mellan KFAB och integrationsenheten tagits för att de som
fått lägenhet hos KFAB eventuellt ska räknas av från de som kommunen har accepterat att ta
emot på anvisning. De sökande får då inte redan bo i kommunen med eget kontrakt utan ska
bo i Migrationsverkets boende. De ska ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
KFAB prioriterar de som redan finns i kommunen och bor på Migrationsverkets olika
boenden. De som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boenden i andra
kommuner får informationen att vi inte kan hjälpa dem med boende. I KFAB:s ägardirektiv
finns riktlinjer för hur anvisningar av nyanlända ska hanteras.
6. Individ- och familjeomsorg (IFO)
Enheten för arbetsmarknad och försörjning
Enheten består av två verksamheter där socialsekreterare utreder rätten till ekonomiskt bistånd
och även är beställare av arbetsmarknadsåtgärder mot arbetsmarknadsverksamheten. Rätten
till bistånd prövas enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om behov
baserat på otillräckliga inkomster. Gällande flyktingar med permanent uppehållstillstånd så
tillgodoses deras försörjning de första 24 månaderna av etableringsreformen. Detta innebär att
man under denna period får sin ersättning av Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan.
Prövningen görs av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (se vidare punkt 14-15). För
övriga nyanlända gäller samma villkor för ekonomiskt bistånd som övriga invånare och under
förutsättning att man har rätt till att vistas i landet.
Till arbetsmarknadsverksamheten anvisas man antingen genom Arbetsförmedlingen,
ekonomiskt bistånd eller från vuxenutbildningen. Syftet med anvisningen är att matcha den
enskilde till en meningsfull arbetsmarknadsinsats, såsom praktik, arbetsprövning eller studier
och med fokus på den kortaste vägen mot egen försörjning.
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Enheten för Barn, unga, familj och vuxna
Enhetens uppdrag är att ge service, stöd och skydd i sociala frågor till kommunens
medborgare. När det finns oro för barn är det hit professionella och medborgare vänder sig för
att göra en orosanmälan. Detta gäller för alla barn som vistas i kommunen.
Det finns olika sätt att bli aktuell vid enheten. Man kan ansöka på egen hand alternativt att
annan myndighet eller anhörig kan anmäla behov av stöd från socialtjänsten. Vilket behov av
stöd utreds tillsammans med den enskilde. Handläggarna fattar beslut om behov av insats när
utredningen är färdigt, så kallat biståndsbeslut.
Enhetens medarbetare är uppdelade efter funktion. En handläggare ansvarar för mottagning av
nya frågor, det finns sju barn och ungdomshandläggare där två handläggare är riktade mot
ensamkommande flyktingbarn, två vuxenhandläggare, en familjehemshandläggare samt en
familjerättshandläggare.
Barn och ungdomshandläggare riktade mot Ensamkommande barn har ansvar för att
handlägga placering och uppföljning när Migrationsverket anvisar barn/ungdomar till
kommunen. Flera barn/ungdomar kan få sitt boende och omsorgsbehov tillgodosett via
kommunens egna Hem för vård och boende (HVB) eller Stödboende. Andra barn/ungdomar
bedöms ha behov av att bo i en familj.
Migrationsverket har från 1 juni 2017 ett nytt system för att anvisa ensamkommande barn till
kommunerna. Med det systemet beräknas kommunerna ha en bättre möjlighet att ta emot och
ordna boende och skolgång i kommunen. Med den bakgrunden är förhoppningen att våra
numera inarbetade rutiner för mottagandet fungerar och att istället samarbetet mellan enheten,
kommunens HVB och skolan kan utvecklas .
7. Hälso- och sjukvård
Flyktingar och andra invandrare med uppehållstillstånd omfattas av den allmänna
sjukförsäkringen. Det innebär att de har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård på samma
villkor som andra kommuninvånare.
8. Vård och omsorg
Flyktingar och andra invandrare har enligt lag samma rätt som övriga kommuninvånare till
insatser i form av vård och omsorg från kommunen. Kommunen har rätt till särskild ersättning
för detta enligt § 17-19 i Förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande
med mera.
Till vård och omsorgs verksamheter äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och kommunal
sjukvård behöver den enskilde ha ett beslut om bistånd. Detta utreds av biståndshandläggare. I
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lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ( LMA) finns vissa bestämmelser om
bistånd till asylsökande. Om en asylsökande med funktionsnedsättning som omfattas av LMA
ansöker om bistånde för särskilda behov som inte täcks av LMA är kommunen skyldig att
pröva den enskildes behov enligt socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg.
Varken barn eller vuxna personer som söker asyl har rätt till insatser enligt LSS. De kan heller
inte få förhandsbesked om rätten till insatser (16 § LSS). De här bestämmelserna betyder inte
att asylsökande barn och ungdomar behöver bli utan det stöd och den hjälp som de behöver
till följd av sina funktionsnedsättningar. Bestämmelserna i socialtjänstlagen ger kommunerna
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 §
SoL).
För asylsökande som fått uppehållstillstånd, men som inte är kommunplacerade, kan
kommunen få ersättning från Migrationsverket. Det gäller kostnader för insatser enligt LSS
samt kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som lämnas till någon
som har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En
förutsättning är att behovet av insatser fanns vid mottagandet.
9. HVB – hem för ensamkommande barn och stödboende
Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn samt boenden för dessa ligger under
Socialnämnden. Enheten för ensamkommande barn omfattar två HVB hem för barn mellan
14-18 år och två olika typer av stödboende: stödboende för ungdomar 17-18 år samt
stödboende för unga vuxna i ålder 18-21 år. Sammanlagt har enheten omsorg för 33 barn och
ungdomar.
10. Näringslivsenheten
Kommunen ska verka för att andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar etcetera
tar tillvara den kompetens som många invandrare besitter samt att dessa också erbjudes
utbildning eller praktikplats utifrån den organisation och förmåga vi gemensamt har.
Näringslivsenheten ska genom sitt arbete med att skapa bra förutsättningar för företag att växa
eller att etablera sig i Kungsör även vara en part i arbetet för en positiv integration av våra
nyanlända i kontakterna med företrädare för Arbetsförmedling och närlingsliv i vår kommun.
Näringslivsenheten bidrar också genom att intensifiera samarbetet med Kultur/fritid,
Vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten. Näringslivsenheten samverkar med övriga
kommuner i KAK genom en gemensam näringlivsstrategi (bilaga 4).
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11. Kultur– och fritidsenheten
Kultur- och fritidsenheten verkar för allas delaktighet i Kungsörs kultur- och fritidsliv. Det
gör enheten bland annat genom att vara en länk mellan nyanlända och föreningslivet i
Kungsörs kommun.
Som styrdokument finns det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2014-2017. Det pekar
ut öppenhet, delaktighet och samarbete som viktiga ledord, och betonar vikten av ett
inkluderande kultur- och fritidsliv som tar tillvara på influenser, kompetenser, kreativitet och
mångfald.
I denna anda verkar kultur- och fritidsenheten för att lotsa individer och grupper rätt i
föreningslivet och ge en bra service till dem som vill starta förening. Kultur- och fritid arbetar
också för att bredda arrangemang och aktiviteter, och med olika projekt för att hjälpa
föreningar att nå nya grupper. I dessa aktiviteter finns ett bra samarbete med bland annat
SISU, Västmanlands idrottsförbund och SFI.
12. Biblioteket
Biblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda sin service till alla. 5 § Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur
på:
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
Böcker på olika språk som biblioteket inte köper in själva kan biblioteket låna in från andra
bibliotek – huvudsakligen från Internationella biblioteket i Stockholm och Västerås
stadsbibliotek.
Biblioteket tar mot SFI-grupper för biblioteks- och litteraturinformation. Biblioteket erbjuder
också aktiviteter för olika åldrar som kan vara en del i språkträningen och/eller i
integrationsarbetet.
Biblioteket får ofta rollen som medborgarkontor och hjälper nyanlända med kopiering,
scanning, utskrifter av olika blanketter och dokument. För de nyanlända är biblioteket också
en fristad, en demokratisk mötesplats, där de kan få hjälp med allmänna frågor.
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13. Frivilligorganisationer
Det civila samhället har en viktig roll i integrationsarbetet. I Kungsör finns det många idella
krafter som bidrar till att skapa nätverk mellan människor.
Några exempel på dessa verksamheter är:
•
•
•

Språkträning för såväl asylsökande som nyanlända med uppehållstillstånd
”Träffpunkt Kungsör”, en mötesplats för alla som vill knyta kontakter över gränserna
Språkcafé

Utöver dessa återkommande aktiviteter finns det även andra föreningar och organisationer
som verkar för att främja integrationen, såsom idrottsföreningar, församlingar , studieförbund
mfl.
14. Migrationsverkets ansvar och uppgifter
Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på
besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat
under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige
betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting.
De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av
vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och
landsting. De beslutar även om antalet anvisningar som kommunerna ska ta emot under ett år.
15. Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter
Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av
dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till
dessa insatser.
När en person fått uppehållstillstånd har hen ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare.
De berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd de kan erbjuda under dessa 24
månader samt vad som förväntas av deltagaren. De gör också en kartläggning av tidigare
erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan de utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta
personen för att komma närmare arbetsmarknaden.
Etableringsplan
Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i
samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska
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normalt omfatta studier och praktik på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller
funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75,
50 eller 25 procent av heltid.
Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel
skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation.
Boende
I Migrationsverkets uppdrag ingår att de personer som har rätt till en etableringsplan ordnas
en bostad. Det gäller för alla som tillhör hushållet. Man utgår då från det som kommit fram i
etableringssamtalen och var förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd är bäst. Om
personen tackar nej till erbjudandet och bor på ett anläggningsboende hos Migrationsverket,
får hen lösa sitt boende på egen hand och lämna anläggningsboendet. Om personen bor
inneboende hos vänner eller bekanta får hen ordna bostad på egen hand.
Ekonomi
Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Etableringsersättningen
betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen
deltar i aktiviteterna i planen. Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i
veckan. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och
Försäkringskassan som betalar ut den.
18. Försäkringskassans ansvar och uppgifter
Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsplan och Försäkringskassan verkställer
utbetalningen av ersättningen och dess olika tillägg.
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19. Bilagor
a) Begreppsförklaring
- Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått
sin ansökan om asyl slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
- Anläggningsboende (ABO)
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i
ett hyreshus.
- LMA-kort och dagersättning
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. En asylsökande har under utredningstiden i
regel en dagersättning om cirka 20-70 kr/dag från Migrationsverket.
- Eget boende (EBO)
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos
släkt eller vänner.
- Ensamkommande barn
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller
annan vårdnadshavare. Kommunens socialtjänst har skyldighet att utreda samt ta emot
personen i ett så kallat hem för vård eller boende (HVB).
- God man
En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är
kommunen som utser god man.
- Anknytning
Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Exempelvis en
förälder som får uppehållstillstånd utifrån att hen har sitt barn boende i Sverige. Föräldern
finns då på plats och kan överta föräldraskapet enligt föräldrabalken. Föräldern behöver dock
inte nödvändigtvis få flyktingstatus.
- Skyddsbehövande
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s
flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige.
Skyddsbehövande delas in i två grupper - alternativt skyddsbehövande och övriga
skyddsbehövande.
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- Kvotflykting (flyktingskäl)
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot
som regeringen fastställt på läns- och kommunnivå. Resan hit organiseras och betalas av
Migrationsverket. Skillnaden här jämfört med övriga flyktingar är att beslutet kommer genom
FN/UN. Kommunen ansvarar även för praktiskt igångsättande som ordnande av bostad, inköp
av möbler, anmälan till skola/barnomsorg och försörjning till dess att personen kan försörja
sig själv.
- Permanent uppehållstillstånd (PUT)
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i
Sverige.
b) Rutiner inom olika skolformer
Under revidering.

c) Finansiering
Kommuner kan få ersättning för bland annat:
• personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten
• personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande
eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter
• anhöriga som fått uppehållstillstånd med anknytning till ovanstående personer
Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan.
Andra ersättningar kan kommunen ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av
informationen om de olika ersättningarna.

Schablonersättning
Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa nyanlända.
Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från
Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.
Utöver schablonersättningen kan kommunen återsöka vissa kostnader.
Ersättningar till individer enligt förordningen
Nyanlända flyktingar och anhöriga som omfattas av etableringslagen (2010:197) och inte har
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någon egen försörjning ska få ekonomiskt stöd kallat etableringsersättning från staten som
utbetalas av försäkringskassan.
Situationer där kommuner kan behöva stå för ekonomiskt bistånd
Ibland kan situationer uppstå där hushåll i vilka nyanlända som omfattas av etableringslagen
ingår har behov av ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Nedan finns exempel på sådana situationer och vilka möjligheter kommuner har till
ersättning från staten enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar:
Initialt ekonomiskt bistånd efter uppehållstillstånd till första utbetalning av
etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ("glappet").
Kommunen ersätts genom särskilda schabloner.
Den nyanlände har etableringsersättning och tilläggsförmåner men väntar på
bidrag från socialförsäkringen men är ändå inte självförsörjande.
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av
ordinarie schablonersättning (10§).
Den nyanlände får reducerad etableringsersättning och eventuella
tilläggsförmåner (75 %) för medverkan till upprättandet av etableringsplan.
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av
ordinarie schablonersättning (10§).
Den nyanlände har prestationsförmåga under 25 procent av heltid på grund
av sjukdom eller annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed inte
rätt till etableringsplan och etableringsersättning.
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket
punkt 1).
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på heltid då han/hon har
prestationsförmåga på 25, 50 eller 75 procent på grund av sjukdom eller
annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed reducerad
etableringsersättning i motsvarande omfattning.
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket
punkt 2). Kommunen har denna så länge individen har en etableringsplan.
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på grund av vård av barn
eller annan sjukdom än ovanstående (otillräcklig föräldrapenning/ingen
sjukpenning).
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av
ordinarie schablonersättning (10 §).
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr ?

Ungdom 18-21 år som saknar föräldrar i landet, går i gymnasieskola och inte
är föremål för sådan vård i hemmet än deras eget som ges med stöd av SoL
eller LVU.
Kommunerna kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (20 §).
Ersättning efter att etableringsplanen är slut
Om individen inte är självförsörjande när etableringsplan och etableringsersättning upphör,
och inte kan få sin försörjning tryggad på annat sätt, hänvisas personen till kommunens
ekonomiska bistånd. Kommunen kan återsöka kostnader för personer som inte kan försörja
sig på grund av sjukdom eller ett funktionshinder som de hade när de först togs emot i en
kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande
(19 § första stycket punkt 3). Kommunen kan återsöka dessa kostnader så länge individen inte
är svensk medborgare.
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Arbetsmarknadsplan
Antagen av CLG 2018-01-09
1

Inledning

Det övergripande syftet med arbetsmarknadsplanen är att peka ut riktningen för de
kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet. För att
förverkliga kommunens vision - ”Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att
mötas och växa” - förutsätts ett målmedvetet arbete och en aktiv samverkan.
Arbetsmarknadsplanen lyfter fram betydelsen av att på alla plan arbeta för att:
 Så många som möjligt av kommunens invånare ska vara anställningsbara
 Långsiktigt skapa ett arbetssätt som ökar möjligheterna och motiverar individen
till kompetensutveckling, utbildning och entreprenörskap
 Minska antalet arbetslösa
 Främja tillväxten av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen
 Sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

2
Övergripande mål
Kommunfullmäktige har för perioden 2017-2018 definierat ett övergripande mål som
lyder ”Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med
december 2016 som bas”. För att nå detta behövs ett intensifierat arbete för att få
arbetslösa personer i praktik, åtgärdsanställning, rehabilitering, sysselsättning och
arbetsprövning.
I arbetet med att genomföra planen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Landstinget, näringslivet och civilsamhället viktiga samarbetsparter.
3

Strategisk inriktning

Kommunens verksamheter ska på bästa sätt samverka och arbeta för att bidra till att
fler personer når egen försörjning. Ett effektivt arbetsmarknadsarbete kräver en
organisation som tydligt arbetar med att etablera personer på arbetsmarknaden eller i
en annan insats som leder närmare egen försörjning.
Med planen som utgångspunkt ska kommunen teckna samarbetsavtal med de
myndigheter och organisationer som kan bidra till att målen uppnås. Vidare ska
kommunens verksamheter försöka tillgodose behovet av platser för praktik,
åtgärdsanställning, rehabilitering, sysselsättning och arbetsprövning där så är
lämpligt.

1 (3)

Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Detta
innebär också att kommunen ställer högre krav på att den enskilde tar eget ansvar för
att nå en försörjning. För dem som inte når fram till de krav som ställs på den öppna
arbetsmarknaden ska det erbjudas arbetsträning eller daglig verksamhet.
Kungsör har på kort tid tagit emot utrikesfödda personer med varierande kompetens
som vi så snabbt som möjligt behöver ta tillvara på. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv
handlar integration om att verka för en arbetsmarknad som är öppen för alla och som
tar tillvara på alla människors resurser, kompetens och utvecklingsmöjligheter.
Kommunen ska erbjuda möjligheter till utbildning och praktik. Det bör kunna
genomföras i samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet av den
kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen i syfte att stärka
individens ställning på arbetsmarknaden men också som ett stöd till näringslivet.
4

Målgrupper

Arbetsmarknadsplanen har framför allt fem målgrupper:
 ungdomar 16-20 år med särskilt fokus på dem utan fullgjort gymnasium/betyg
 ungdomar 20-24 år som varken studerar eller arbetar
 långvariga biståndstagare
 personer med funktionsnedsättning och/eller med behov av rehabiliterande
åtgärder för att kunna återgå till arbete
 utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden
5

Mätbara mål

Arbetslöshet
1. Antalet arbetssökande ska till utgången av 2018 sänkas från 11,6 procent
(december 2016) till högst 7,6 procent.
2. Antalet arbetssökande ungdomar 18-24 år ska till utgången av 2018 sänkas från
19,7 procent (februari 2017) till högst 10 procent.
3. Antalet arbetssökande utrikesfödda ska till utgången av 2018 sänkas från 46,3
procent (februari 2017) till högst 23 procent.
Ekonomi
4. Kostnaden för det ekonomiska biståndet ska vid utgången av 2018 ha minskat
från dagens årsbudget på 6 miljoner kronor till högst 5 miljoner kronor.

6

Ansvar och uppföljning

CLG ansvarar för planen och dess uppföljning. Det är alla aktörers ansvar att arbeta
för att nå intentioner och mål i arbetsmarknadsplanen.

2 (3)

För att lyckas med genomförandet av planen krävs att den görs känd och
implementeras inom hela den kommunala verksamheten. Planen följs upp i
kommunens ordinarie redovisning per tertial.
7

Förväntade resultat

 Vi kommer att, vid sidan om ordinarie rekryteringsarbete, bättre kunna möta upp
framtida rekryteringsbehov genom att hitta potentiell arbetskraft, erbjuda
kompetensutveckling och visstidsanställning.
 Vi kommer inte bara förhindra ett ökat försörjningsstöd utan även bidra till att
dessa kostnader på sikt sänks.
 Vi kommer att främja det lokala näringslivet genom att inrikta
vuxenutbildningen mot det som efterfrågas.
 Vi kommer att öka skatteintäkterna genom att fler bidrar till samhällsbygget och
därmed öka individers livskvalité och känsla av sammanhang.

3 (3)

Fördjupad samverkan Västra Mälardalens näringslivsstrategi
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Västra Mälardalens näringslivs- och besöksnäringsenheter har tillsammans med regionens
näringsliv tagit fram en näringslivsstrategi, som är gemensam för de tre kommunerna.

1. Nuläge
Västra Mälardalen är en del av Sveriges mest expansiva område – Stockholm-Mälardalen.
Genom sjöarna Hjälmaren och Mälaren och dess tillflöden har regionen sedan medeltiden
varit en plats för handel och annan näringsverksamhet. Även idag spelar det geografiska
läget en stor roll för näringslivet med ett stort utbud av olika logistiska alternativ för
transporter och utmärkta förutsättningar för pendling mellan orterna. I Västra Mälardalen
ligger en av Sveriges innersta kommersiella hamnar som ger ett kostnadseffektivt och
miljövänligt transportalternativ för regionens företag och här genomförs ett av de största
svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg,
vilket innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från
Västerås och Köpings hamnar. Genom Västra Mälardalen går två järnvägslinjer – Mälarbanan
(norr om Mälaren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren) och två Europavägar – E18 och
E20 som ger goda förutsättningar för såväl godstrafik som arbetspendling. Närliggande större
städer växer. Eskilstuna (103 000), Örebro (146 000), Västerås (150 000) har alla etableringar
som sträcker sig över till Västra Mälardalen. När de större städerna växer är det tydligt att
efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och lokaler ökar även här. Västra Mälardalen är
tre kommuner som tillsammans har närmare 50 000 invånare och ca 4 000 företag.

2. Utmaningar – Attraktivitet och kompetens
Attraktivitet
Samhällsplanering har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer även
för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska
planeringen, tillgången till attraktiva boendemiljöer, fungerande kommunikationer och
offentlig service samt ett rikt föreningsliv påverkar företagens konkurrenskraft. Det påverkar
även medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. En attraktiv stad/kommun är till gagn
för invånare och besökare och företagare. Idag marknadsför varje kommun enskilt
tillgängliga tomter/industrimark, lokaler och byggplaner. Detta skulle kunna ske mycket
bättre genom samverkan i tre kommuner eftersom det sammantagna utbudet blir så mycket
större än var för sig.

Kompetens
Det lokala näringslivet, har stort behov av att hitta rätt kompetens. Västra Mälardalen har två
gymnasieskolor. Vasagymnasiet i Arboga och Ullvigymnasiet i Köping. Båda skolorna är
anslutna till Teknikcollege. I Västra Mälardalen finns ett Yrkesråd, som fokuserar på
kompetensförsörjningen i regionen. Köping, Arboga och Kungsör har som region gått in i
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Handelskammarens projekt YH Mälardalen, för att utveckla fler anpassade
yrkeshögskoleutbildningar. I Arboga finns redan ett nav för YH utbildningar med 4
utbildningar som är pågående. Vi har ett flexibelt system för kompetensförsörjningen i Västra
Mälardalen.

3. Gemensam målbild/vision
Västra Mälardalen ska bli ännu attraktivare att bo och verka i. Kommunernas stadskärnor
utvecklas och talanger lockas hit. De utbildningar som finns överensstämmer med
arbetslivets efterfrågan och samarbetet med Mälardalens högskola är starkt, men även med
andra högskolor och universitet. Köping, Arboga, och Kungsör är mindre städer som rymmer
en dynamik som annars bara finns i storstäder. I Västra Mälardalen finns mycket stor
potential - den stora världen är synlig här. Den syns i fartygen som ligger inne i hamnen, i
tågen med sina täta avgångar, och i trafiken på de stora europavägarna. Oavsett om du
uppehåller dig i Kungsör, Arboga eller Köping, är du i en del av Västra Mälardalen.

4. Strategi
Tillsammans i Västra Mälardalen, och tillsammans med andra. Hela näringslivet och tre
kommuner i samverkan. Redan idag samarbetar Västra Mälardalen med en rad aktörer som
till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Stockholm Business
Alliance, Region Västmanland, ALMI och Handelskammaren Mälardalen. I den Fördjupade
samverkan är det förtydligat vilka aktörer som är inblandade i olika frågor. Det finns bred
kompetens inom kommunerna och företagsnätverken vilken kommer till nytta i den
fördjupade samverkan.

5. Aktivitetsplan 2018









Startade och budgeterade aktiviteter: 487 000:Digitalisering - Naturkartan
Digitalisering - Gemensam evenemangskalender
Turistinformation - Turist i Västra Mälardalen
Nyföretagarrådgivning
Nyanlänt företagande
YHM – Handelskammarens kompetensförsörjningsprojekt
NKI Service bemötande
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6. Prioriterade aktiviteter:


Attityder/Service/Bemötande/Förhållningssätt

2018
Uppstart SKLs koncept Förenkla helt enkelt i tre kommuner
Utbildning gällande bemötande/service (intern/extern kommunikation)
Uppstart Pilotprojekt med Svenskt näringsliv – Samarbeten för ett förbättrat företagsklimat i
Västra Mälardalen (samarbete på länsnivå med Region Västmanland)
2019
E-tjänster för att underlätta för företagare



Kompetensförsörjning samordningsprojekt

2018
Yrkesrådet – Blir vårt gemensamma forum. Där alla aktörer behöver prioritera deltagande.
Representation från alla tre kommunerna. Öka nyttan med Yrkesrådet och ta en mer aktiv roll
genom teamet ovan. Uppgiften är att:
– Inventera dagsaktuellt kompetensbehov
– Samordna utbildningsinsatser som matchar behovet. Vem gör vad?
YH Mälardalen – stärka delaktigheten från Västra Mälardalens näringsliv i Handelskammarens
Kompetensnätverk.
Starta ett samarbete i form av ett VM-team med representation från alla tre kommunerna.
Teamet har kontakt med befintliga aktörer som arbetar med kompetensförsörjning.



Mötesplatser och arenor för möten mellan näringsliv och kommun

2018
Samarbeta med befintliga aktörer som arbetar med mötesplatser för att utveckla mötesplatser
mellan näringsliv, kommun.
Nyttja våra befintliga nätverksarenor i respektive kommun och hitta känslan av att vara en del av
Västra Mälardalen. Skapa ett mindset där vi tänker tre kommuner och näringslivet tillsammans.
Vara öppen med att dela med sig och bjuda in
Gemensamma punkter på Morgonsoffan, Berätta om varandra, Morgonsoffa i VIS, Gemensamt
turistforum.
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Etablering

2018
Skapa ett gemensamt etableringspaket – sammanställa ett gemensamt erbjudande från Västra
Mälardalen till nya företag
Gemensam presentation av utbudet av mark och lokaler (Objektvision) – i samarbete med andra
förvaltningar, och företag (privata uthyrare)
Fördjupat samarbete med befintliga aktörer som arbetar med etablering, tex med SBA, Business
Sweden
Använda Verksamt.se som plattform



Kompetenshöjning/affärsutveckling/Nyföretagande

2018
Digitalisering som en röd tråd genom alla projekt: Först ut är projekt för att utveckla handel och
besöksnäring.
Digitalisering av turistinformation, ”uppleva och göra”.
Hitta samarbeten med regionens aktörer. Tex Almi och Handelskammarens resurser och öppna
en plats för dessa i VM, och driva samordningsprojekt inom angelägna områden. På sikt starta
Nyföretagarcentrum i Västra Mälardalen. Inledningsvis sjösätta ”Nyföretagarcafé Västra
Mälardalen”.



Attraktivitet

Driva ett gemensamt ”Stadskärneprojekt” för alla tre kommunerna för att utveckla en mer
attraktiv och levande stad. Förbättra den fysiska miljön/gestaltning och innehåll/upplevelser.
Projektet kommer drivas genom samarbete över förvaltningsgränser i alla tre kommunerna.
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7. Metoder arbetssätt


Information/Kommunikation

Storytelling som ett redskap för att förmedla det unika i Västra Mälardalen. Gemensamt
publicera ”Goda Nyheter” på resp Webb. Gemensamt nyhetsbrev. Varje projekt har en egen
kommunikationsplan. Gemensamt lyfta fram Västra Mälardalsambassadörer & månadens
förebild.
Vi utgår från det lokala och unika i Köping Arboga Kungsör under gemensam flagg– ”en del av
Västra Mälardalen”.
Förslag att rekrytera en gemensam kommunikatör? Personen skulle vara anställd i VIS AB och
utveckla samarbetet med befintliga kommunikatörer på kommuner och företag.



Samarbeten och Partners

Identifiera vilka samarbeten som klokast används för att nå framgång, såväl regionala (ex Region
Västmanland) som nationella (ex SBA). Uppträd som ”ett samlat VM” och växla upp resurser med
hjälp av dessa.



Arbetssätt - Utveckla metoder processer
Ex: Göra -kommunicera

8. Leda och Styra
Hela utgångspunkten i samarbetet är att gå från planer till att fokusera på genomförandet
och att kommunicera konkreta resultat.







Arbetssättet för att styra och leda sker på följande sätt:
Förankra målbild och strategi i Styrgrupp utifrån vägledande principerna
Föreslå projekt, aktiviteter, finansiering för projektgrupp som gör förslag till prioritering.
Genomföra projekt och aktiviteter
Följa upp tidplan, mäta resultat och rapportera till styrgrupp
Kommunicera resultatet gemensamt, brett och tydligt.
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På så sätt får vi en helhetssyn och ett gemensamt sätt att leda och styra och skapar
delaktighet och stolthet över resultat. Projekten kan drivas i ren samverkan med fördelning
av externa kostnader och tid. Vi bör dock hela tiden överväga om den ekonomiska
föreningen eller bolaget (ViS) är lämpligare att använda för att driva det enskilda projektet. I
de fall då det är lämpligt kommer projekt eller aktiviteter kunna drivas och genomföras av
två kommuner i samarbete.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-16

KS 2018/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Tjänsteutlåtande för Kungsörs Integrationsplan
Integrationsplanen är kraftigt försenad av olika skäl men nu äntligen finns ett
förslag att ta ställning till.
Från kommunstyrelsens förvaltning anser vi att det är en bra plan som både
beskriver vad som sker idag och av vem så att alla kan se det omfattande arbete
och något komplicerade arbete som sker i integrationsfrågan. Till det så finns en
rad aktiviteter och utvecklingsområden som även de kopplas även till vem som
ansvarar för dessa och när de ska ske.
Det finns mycket bra saker som görs och som kommer att göras i Kungsörs
kommun utifrån denna plan och det känns bra, om än sent, att lämna över en bra
Integrationsplan för beslut.
Ett stort jobb har lagts ner från en rad tjänstemän för att denna plan skulle komma
till stånd då frågan berör en rad områden.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta föreslagen Integrationsplan

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Fredrik Bergh
Skolchef

Webb-plats
www.kungsor.se

Kristin Fernerud
Enhetschef integration

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28

§
Borgensförbindelse Kommuninvest (KS
2018/363)
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en
separat tecknad borgensförbindelse för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 11 april 1995 och har bekräftat den igen beslut av
kommunfullmäktige den 26 oktober 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att
giltighetstiden för Kungsörs kommuns borgensåtagande kommer
inom kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut
måste kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen
fortfarande gäller.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-07
Kommuninvests skrivelse till kommunen 2018-08-27

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
• Att Kungsörs kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 11 april 1995
(”Borgensförbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Kungsörs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
•

Justerandes sign

Att Kungsörs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat
av Kommuninvest den 15 december 2011, vari det inbördes
Protokollsutdrag till

Akten, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Justerandes sign

•

Att Kungsörs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Kommuninvest den 15 december 2011, vari Kungsörs
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

•

Att utse Kommundirektören och Ekonomichefen att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Protokollsutdrag till

Akten, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2019-01-07
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Bo Granudd, ekonomichef

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening vars upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.
För medlemskap i föreningen krävs av samtliga medlemmar en separat tecknad borgensförbindelse för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Kungsörs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11
april 1995 och har bekräftat den igen beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i högst tio år så att giltighetstiden för Kungsörs kommuns
borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Med anledning av att giltighetstiden löper ut måste
kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen fortfarande gäller och därefter underteckna en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal med
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat (”Garantiavtalet”). För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet ska bekräftas
i samband med borgensförbindelsen. På detta sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar
såväl borgensförbindelsen som avtalen.
Kungsörs kommunfullmäktige föreslås med anledning av ovan beskrivna besluta
Att Kungsörs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 april 1995
(”Borgensförbindelsen”), vari Kungsörs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Kungsörs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Kungsörs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
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Er beteckning

Att Kungsörs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kommuninvest den 15 december
2011, vari Kungsörs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse Kommundirektören och Ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd
Ekonomichef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28

§
Ansökan om utökad borgen för upplåning
hos Kommuninvest Sverige AB
(KS 2018/518)
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med
30 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige
AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska
kunna stå som byggherre och ägare till renovering av gamla delen
av äldreboendet Södergården (etapp 2) samt för uppförande av
skollokaler och fritidsgård i Valskog.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs KommunTeknik
AB Stig Tördahl 2018-12-27

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat
borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, Bo Granudd
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-12-27
Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen Kungsörs kommun

Vår handläggare

Stig Tördahl, Verkställande direktör
0227-600168

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest
Sverige AB
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med 30 000 000 kr
från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande
summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska kunna stå som
byggherre och ägare till renovering av gamla delen av äldreboendet Södergården
(etapp 2) samt för uppförande av skollokaler och fritidsgård i Valskog.
Förslag till beslut:
att för Kungsörs Kommunteknik AB bevilja utökat borgensansvar med
30 000 000 kr för upplåning hos Kommuninvest Sverige AB

Kungsörs KommunTeknik AB

Stig Tördahl
Verkställande direktör

Bif. Styrelseprotokoll Kungsörs Kommunteknik AB 2018-11-28 § 37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28

§
Ansökan om utökad borgen för upplåning
hos Kommuninvest Sverige AB
(KS 2018/519)
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med
38 000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest
Sverige AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå
som byggherre och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs
Avloppsreningsverk samt för uppförande och nybyggnation av
överföringsledningar för vatten och avloppsvatten till Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse från VD i Kungsörs Vatten AB Stig
Tördahl 2018-12-28

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat
borgensansvar med 38 000 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KVAB, Bo Granudd
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-12-28
Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Stig Tördahl, Verkställande direktör
0227-600168

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest
Sverige AB
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 38 000 000 kr från
kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna stå som byggherre
och ägare till helt ny inloppsdel till Kungsörs Avloppsreningsverk samt för
uppförande och nybyggnation av överföringsledningar för vatten och
avloppsvatten till Valskog.
Förslag till beslut:
att för Kungsörs Vatten AB bevilja utökat borgensansvar med 38 000 000 kr för
upplåning hos Kommuninvest Sverige AB

Kungsörs Vatten AB

Stig Tördahl
Verkställande direktör

Bif. Styrelseprotokoll Kungsörs Vatten AB 2018-11-28 § 37

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
559048-6956

Momsregnr:
SE559048-695601

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Blad

2018-01-28

§
Borttagning av borgensavgift med anledning
av nya skatteregler (KS 2019/XX)
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren
för ränteavdrag i bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik
AB (KKTAB) inte agerar på en konkurrensutsatt marknad finns
inte egentliga skäl för en borgensavgift.
Borgensavgiften ersätts med en sänkt ersättning för
fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp. Den avgiften
ska beräknas på motsvarande sätt och stå i proportion till hur
stora lån KKTAB har och förvaltas av finansen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse från Kommundirektör Claes-Urban
Boström 2019-01-10

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tar bort borgensavgiften för KKTAB och
ersätter den med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen
med motsvarande belopp som årligen korrigeras i förhållande
till de lån som KKTAB har.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, Bo Granudd, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-01-10

KS 2019/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Nya skatteregler
Den 14 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att ändra villkoren för ränteavdrag i
bolagssektorn. Då Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) inte agerar på en
konkurrensutsatt marknad finns inte egentliga skäl för en borgensavgift.
Förslaget är att vi ersätter borgensavgiften med en sänkt ersättning för
fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp. Den avgiften ska beräknas på
motsvarande sätt och stå i proportion till hur stora lån KKTAB har och förvaltas
av finansen.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta bort borgensavgiften för KKTAB och ersätta den
med en lägre ersättning för fastighetsförvaltningen med motsvarande belopp som
årligen korrigeras i förhållande till de lån som KKTAB har.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-28

§
Kommunstyrelsens mål 2019 (KS 2018/482)
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål. Fem mål
är framarbetade sedan tidigare och två återstår att ta fram och
besluta om tillsammans med de fem.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att gällande KS mål för 2019 är
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-14

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud
med blandade upplåtelseformer i samspel med
kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till 2020
Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin
budget
Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig
i den 90:e percentilen i jämförelse med andra
kommuner i SKLs medarbetar-undersökning
Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år
(2022) i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat
Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd
inflytandeindex i SCB:s medborgarundersökning
2019
Mål 6
Mål 7

Protokollsutdrag till

Akten, Johanna Raland, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2019-01-14
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Johanna Raland

Förslag till kommunstyrelsens mål 2019
Utifrån Kommunfullmäktiges mål och/eller prioriterade områden kan kommunstyrelsen
anta max sju mål, som är giltiga 2-4 år. Kommunstyrelsen har inför 2019 utrymme att anta
två nya mål utifrån Kommunfullmäktiges mål och/eller prioriterade områden.
Kommunfullmäktiges mål 2019
Kommunfullmäktige har 2019 beslutat om fem mål. Tre av dessa är oförändrade från
2018. Två mål är nya varav det ena är riktat till skolan och det andra är ett mål för miljön.
⋅ Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025
⋅ Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
⋅ År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
⋅ Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
⋅ Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen
med december 2017 som bas
o Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %
o Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 %
o Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 %
Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens förvaltning har som förslag att fem mål från 2018 kvarstår 2019.
Utöver dessa fem mål finns utrymme för kommunstyrelsen att anta ytterligare två mål.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer följande mål från 2018 för kommunstyrelsen 2019
⋅ Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade
upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till
2020
⋅ Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget
⋅ Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i
jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetar-undersökning
⋅ Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år (2022) i svenskt näringslivs
ranking Företagsklimat

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

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s
medborgarundersökning 2019

Kommunstyrelsen fastställer två nya mål för kommunstyrelsen 2019

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-01-28

§
Uppdrag till den parlamentariska kommittén
för frågor rörande kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m. (KS 2019/XX)
Kommunstyrelsen tillsatte 2018-10-22 en kommitté för att arbeta
med frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. Enligt
reglementet tilldelas uppdrag till kommittén från kommunstyrelsen. Den parlamentariska kommittén föreslås få i uppdrag att
•

arbeta fram en politisk prioritering på kommunal nivå utifrån
Agenda 2030 samt återredovisa i vilka avseenden de politiska
målen i kommunen under innevarande mandatperiod.
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12 att
•

den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor
rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i
uppdrag att ta fram förslag till lokala riktlinjer med direktiv
till upphandlingsenheten. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige före sommaren 2019.

•

Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-12 § 22 gällande tilldelat
uppdrag till den parlamentariska kommittén (KS 2017/460)
Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-12 § 22 gällande
riktlinjer (KS 2017/460)

Beslutsunderlag
•

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslutar att ge den parlamentariska kommittén
i uppdrag att återredovisa arbetet med
• de lokala riktlinjerna till kommunstyrelsen under våren 2019
inför beslut i kommunfullmäktige
• Agenda 2030 under hösten 2019

Protokollsutdrag till

Akten, Ordförande den parlamentariska kommittén,
Kanslichef, Theres Andersson
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nyvalda kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 22
Upphandlings- och inköpspolicy
(KS 2017/460)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphandlings- och inköpspolicy.
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kommunalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27, § 190 – Återremiss
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 151

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och
inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den
1 december 2018.
Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs
av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43.
Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund,
kommundirektören, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nyvalda kommunfullmäktige
KF överläggning

2018-11-12

Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande
yrkanden:
-

Madelene Fager (C) yrkar på ett tillägg i form av ett nytt tredje
stycke i policyn under avsnittet Hållbar utveckling enligt
följande:
”Alla inköp och upphandlingar ska genomföras i enighet med
gällande miljöpolicys och mål. De långsiktiga miljövinsterna
ska prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska vinster. Vid
inköp ska vi ställa krav på och prioritera miljöanpassade
varor, tjänster och entreprenader. Vid upphandling av
livsmedel ska minst motsvarande krav ställas på livsmedel som
ställs på svensk produktion."
och ett tillägg till sista beslutssatsen med krav på återrapportering till kommunfullmäktige före sommaren 2019.

-

Per Strengbom (S) yrkar avslag på Madelene Fagers tilläggsförslag om tillägget i policyn.

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande:
1) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande om att
den parlamentariska kommittén ska återrapportera uppdraget
till kommunfullmäktige före sommaren 2019.
2) Kommunstyrelsens förslag till beslut mot detsamma inklusive
Madelene Fagers tilläggsyrkande om ett extra stycke i policy.
Proposition 1

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt
Madelene Fagers tilläggsyrkande om att den parlamentariska
kommittén ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige
före sommaren 2019. Han finner att så är fallet.

Proposition 2

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt detsamma med det av
Madelene Fager föreslagna extra stycket i policyn. Han finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund,
kommundirektören, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

16

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nyvalda kommunfullmäktige
Beslut

2018-11-12

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och
inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den
1 december 2018.
Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs
av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43.
Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige före
sommaren 2019.

Antagen policy redovisas som KS-handling nr 31/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund,
kommundirektören, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

17

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nyvalda kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 23
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala
krav och direktupphandling (KS 2017/461)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:
•

Riktlinje för upphandling

•

Riktlinje för miljökrav vid upphandling

•

Riktlinje för sociala krav vid upphandling

•

Riktlinje för direktupphandling

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan
befintliga riktlinjerna.
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutinbeskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphandlings- och inköpspolicy.
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kommunalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Sedan dess har lagstiftningen justerats vilket påverkar riktlinjen för
sociala krav vid upphandling. Tidigare krav på jämställdhetsplan
har tagits bort och ersatts med krav på aktiva åtgärder. En mening
bör tas bort i riktlinjen.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 195 - Återremiss
Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nyvalda kommunfullmäktige
•
•
Beslut

2018-11-12
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 152

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för upphandling, Riktlinje för miljökrav vid upphandling och Riktlinje för sociala krav
vid upphandling (inkl. föreslagen justering) och Riktlinje vid
direktupphandling.
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och
- Riktlinjer vid direktupphandling
från den 1 december 2018.
Antagna riktlinjer redovisas som KS-handlingar 32-35/2018

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 20 december 2018,
§ 21, beslutat om fördelning av bidrag till avgiftsfria jullovaktiviteter 2018. Dnr KS 2018/492
Kommundirektör Claes-Urban Boström har den 10 januari 2019
beslutat att Utställningen av avfallsplanen kommer att ske under
perioden 4 februari till och med 11 mars. Dnr KS 2018/505

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

§
Meddelanden
Kommundirektör Claes-Urban Boström och miljöstrateg Therés
Andersson har lämnat yttrande på Länsstyrelsens remiss gällande
förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län.
Dnr KS 2018/477
Den gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör underrättar kommunerna i samarbetet om ett beräknat
underskott 2018 om 1 322 000 kronor. Dnr KS 2019/2
Undertecknat köpebrev i försäljning av fastigheten Skillinge
2:272. Dnr KS 2018/258
Underrättelse om lagfart i försäljning av fastigheten Skillinge
2:273. Dnr KS 2018/62
Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2019. Dnr KS 2018/377
Kännedomskopia av länsstyrelsens meddelande till Louise
Sandzén angående fiberdragning förbi gravfältet Kung Karl 28:1 i
Kungsörs kommun.
Engagemangsuppgift per den 2018-12-31:
•

VafabMiljö kommunalförbund. Dnr KS 2019/4

•

SBAB för det kommunala förlustansvaret för egnahem.
Dnr KS 2019/5

Länsstyrelsen har den 14 december 2018 beslutat att:
Justerandes sign

förordna Madelene Fager som borgerlig vigselförrättare för
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28
-

förordna Eva Kristina Andersson som borgerlig vigselförrättare för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31

-

entlediga Göran Svedberg från uppdraget som borgerlig
vigselförrättare

Dnr KS 2018/425
Länsstyrelsens beslut 2018-10-31:
•

Program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och
sanering i Västmanlands län. Dnr KS 2019/10

•

Plan för övertagande av räddningstjänst i Västmanlands län.
Dnr KS 2019/11

Protokollsutdrag från:
•

Arboga kommuns kommunfullmäktige 2018-11-29, § 133 –
Upphandlings- och inköpspolicy Dnr KS 2017/461

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19, § 59 – Ökad efterfrågan inom förskolan – Behov av nya förskoleavdelningar.
Dnr KS 2018/478

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19, § 57 – Sammanträdestider 2019

•

Regionfullmäktige 2018-11-21, § 128 – Delårsrapport 2 till
och med augusti 2018 för Region Västmanland.
Dnr KS 2019/7

•

Arboga kommuns kommunstyrelse 2019-01-15 § 5 Fördjupad
samverkan - Samarbete gällande medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Dnr KS 2018/516

•

Köpings kommuns kommunfullmäktige 2018-12-17 och 201812-20, § 120 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Beviljade schakttillstånd till:
•

Justerandes sign

Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel, skarvgrop,
Källgatan mellan den 6/12 och 16/12 2018.
Dnr KS 2018/364:22
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28
•

Köpings KabelTV för grävning alt. borrning för fiber, Skolvägen 7 mellan den 11/12 och 30/12 2018.
Dnr KS 2018/364:25

•

AG Consulting för grävning av nytt schakt för
fibernedläggning Köpings KabelTV på Ängsvägen, Kungsör
mellan 11 j och 24 januari 2019. Dnr KS 2019/13:2

Upplysning till grannar/sakägare om beslutade lov,
dnr KS 2018/463:
•

Bygglov för uppsättning av skyltar på skola (Kyrkoherden 6)

•

Bygglov för nybyggnad av lagertält, tidsbegränsat 10 år
(Skillinge 2:37)

•

Förbindelsegång mellan tält/byggnad, tidsbegränsat (Fräsaren
1)

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

mellan Kungsör och Stockholm den 11 december 2018 – 10
januari 2019 för M4 Gruppen AB för transport av husmoduler.
Dnr KS 2018/79

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Penninginsamling avseende Radiohjälpens kampanjer på
offentliga platser i Kungsörs kommun under perioden 1/1 –
31/12 2019. Dnr KS 2018/517

•

Knutsdans den 13 januari 2019. Dnr KS 2018/530

Underrättelse om förbundsmöte i Västmanlands Kommuner 201904-12. Dnr KS 2019/15
Protokoll från:

Justerandes sign

•

Kungsörs Vatten AB 2018-11-28, §§ 33-38

•

Kungsörs KommunTeknik AB 2018-11-28, §§ 33-38
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2018-12-13, §§ 41-53

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-12-13, §§ 139-148

•

Strategisk regional beredning 2018-11-30, §§ 62-80

Synpunkter inkomna via kommunens digitala myndighetsbrevlåda
med svar:
-

Belysning i omtyckt pulkabacke. Dnr KS 2018/521

Undertecknade avtal:

Justerandes sign

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat förlängning av
hyresavtal kopiator P121. Dnr KS 2018/528

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat Licens- och
användaravtal med Kommuninvest i Sverige AB avseende
Skuldförvaltningstjänsten. Dnr KS 2018/515

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat förlängt avtal med
Visma Enterprise AB om internetbaserade rekryteringsverktyget Visma Recruit. Dnr KS 2019/3

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat arrendeavtal om
markområde för uppförande av informationsskylt på
fastigheten Himmelsberga 1:13. Dnr KS 2018/524

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat överenskommelse
om fastighetsreglering berörande Himmelsberga 5:16 och del
av Himmelsberga 7:1. Dnr KS 2018/527

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat köpekontrakt och
köpebrev avseende Skillinge 2:250. Dnr KS 2018/56

•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat köpekontrakt och
köpebrev avseende Skillinge 2:276. Dnr KS 2018/218

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström har undertecknat avtal
med OutdoorMap AB för tjänsten Naturkartan Pro. Dnr KS
2018/529

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström har undertecknat
prolongering av avtal Pensionsadministration 2013. Dnr KS
2019/6
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-28

Skrifter:
•

Öppna jämförelser – Planläggning och tidsåtgång 2018, från
Sveriges Kommuner och Landsting

•

Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten för Norra Östersjöns
vattendistrikt, från Vattenmyndigheterna

•

Ekonomirapporten, december 2018 – om kommunernas
ekonomi från Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner och Landstings cirkulär:
• 18:52 – AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019
• 18.53 – Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5.
• 18:54 – Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10
• 18:55 – Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och
BEA T § 13
• 18:56 – Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16
och 25 och BAL T, §§ 16 och 24
• 18:57 – Överenskommelse om vissa ändringar i
Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6
• 18:59 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
• 18:63 – Omsorgsprisindex (OPI)
• 18:64 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2022
• 18:65 – EU-förordning om säkerhetsdetaljer på
läkemedelsförpackningar
• 18:66 – Redovisningsfrågor 2018 och 2019
• 18:67 – Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020
• 19:02 – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (4)
KVAB 2018/61

2019
Arbetsordning för styrelsearbetet i Kungsörs KommunTeknik AB 556455-0910
Sammanträdes- Mars
månader →
Årsbokslut

Maj

Juni

September

Oktober

November

• Genomgång och
fastställande av
årsbokslut
• Upprättande av
internkontrollplan
• Bolagsstyrningsrapport

Delårsrapport

• Fastställande av delårsrapport för första
tertialet

• Resultatutveckling
Intern
ekonomirapport • Balansutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Målkonferens

• Beslut om mål

• Investeringar

• Fastställande av
delårsrapport för andra
tertialet

Målarbete

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
559048-6956

Momsregnr:
SE559048695601

Sida 2 (4)

Sammanträdes- Mars
månader
Övriga frågor

•
•

Personalfrågor
Driftrapport

Maj

Juni

September

•
•

•
•

Personalfrågor
Driftrapport

•
•

•

Val av extern VD,
extern revisor, rätt
att omsätta lån, rätt
till nyupplåning,
firmateckning

Personalfrågor
Driftrapport

• Beställning på det
kommunala uppdraget.

Budget

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

• Personalfrågor
• Driftrapport

• Fastställande av
budget (ändrat från
november till oktober)
• Målkonferens

Konferens

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Personalfrågor
Driftrapport

Oktober

Org. nummer
559048-6956

Momsregnr:
SE559048695601

November
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalfrågor
Driftrapport
Sammanträdestider
Arbetsordning
VD-instruktion
Finanspolicy
Dokumenthanteringsplan
Jämställdhetsplan

Sida 3 (4)

Styrelsens ordförande
•
•
•
•
•
•
•
•

kallar i god tid till styrelsesammanträdena
se till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag
organisera och leda styrelsens arbete
se till att styrelsen fortlöpande uppdateras och fördjupar sina kunskaper
upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare
ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för verkställande direktören
kontrollera att styrelsens beslut verkställs
se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete

VD
•
•
•
•
•
•
•

förbereder, deltar i och följer upp styrelsesammanträdena
förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet
tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut
verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas
aktivt delta i kommunkoncernens ledningsgrupp
sköta den löpande förvaltningen
se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
559048-6956

Momsregnr:
SE559048695601

Sida 4 (4)

Styrelsens ledamöter
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvarar för att vara pålästa och uppdaterade om verksamheten i bolaget, samt deltar i och följer upp styrelsesammanträdena
årligen utvärdera verkställande direktörens insatser
fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet
att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredställande
se till att det finns tillfredställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets verksamhet
se till att erforderliga riktlinjer fastställs
i sin arbetsinstruktion ange hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras
årligen utvärdera sitt eget arbete

Revisorer
•
•
•
•

granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
bevakar att arbetsordning upprättas och tillämpas
tar del av styrelseprotokoll
enligt god sed för lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande sätt och om bolagets
interna kontroll är tillräcklig

Arbetsordningen fastställd 2016-04-27
Reviderad 2016-11-23, 2017-11-29, 2018-11-28

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
559048-6956

Momsregnr:
SE559048695601

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2018-12-11

KVAB 2018/57

Ert datum

Er beteckning

Adressat
Vår handläggare

Eva Ottosson, sekreterare
0227-600147

Sammanträdestider 2019 Kungsörs KommunTeknik AB
Presidiemötena sker på onsdagar och börjar kl. 08.00 och styrelsemötena börjar
kl. 13.30 på onsdagar om inget annat anges. Avvikelser kan förekomma och
meddelas i god tid innan.
Presidiemöte 30 januari
Presidiemöte 13 februari
Presidiemöte 27 februari
Styrelsemöte 13 mars

Årsredovisning 2018
Internkontrollplan

Presidiemöte 3 april
Presidiemöte 8 maj
Styrelsemöte 22 maj
Måndagen den 3 juni

Presidiemöte
måndagen den 3 juni
Styrelsemöte 12 juni

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Delårsrapport tertial 1
Bolagsdag kl. 09.30-16.00
•
Ägardialoger
•
Stämmor
•
Dialog inför revidering av Ägardirektiven

Ordinarie bolagsstämmans fastställande av
ledamöter och lekmannarevisorer
Val av extern VD
Rätt att omsätta lån
Rätt till nyupplåning
Firmateckningar

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455-0910

Sida 2 (2)

Presidiemöte
tisdagen den 3 september
Styrelsemöte 18 september

Presidiemöte 9 oktober
Styrelsemöte 23 oktober

Presidiemöte 6 november
Styrelsemöte 20 november

Måndagen den 9 december

Datum

Vår beteckning

2018-12-11

KVAB 2018/57

Målkonferens
Delårsrapport tertial 2

Budget
Mål

Sammanträdestider
Arbetsordning
VD-instruktion
Dokumenthanteringsplan
Jämställdhetsplan

Bolagsdag kl. 09.00-15.00
•
Ägardialoger
•
Bokslutsstrategiskt dialogmöte

Fastställt av styrelsen 2018-11-28

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
556455-0910

Sida 1 (4)
KKTAB 2018/135

2019
Arbetsordning för styrelsearbetet i Kungsörs KommunTeknik AB 556455-0910
Sammanträdes- Mars
månader →
Årsbokslut

Maj

Juni

September

Oktober

November

• Genomgång och
fastställande av
årsbokslut
• Upprättande av
internkontrollplan
• Bolagsstyrningsrapport

Delårsrapport

• Fastställande av delårsrapport för första
tertialet

• Resultatutveckling
Intern
ekonomirapport • Balansutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Resultatutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Balansutveckling

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Investeringar

• Målkonferens

• Beslut om mål

• Investeringar

• Fastställande av
delårsrapport för andra
tertialet

Målarbete

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Sida 2 (4)

Sammanträdes- Mars
månader
Övriga frågor

•
•

Personalfrågor
Driftrapport

Maj

Juni

September

•
•

•
•

Personalfrågor
Driftrapport

•
•

•

Val av extern VD,
extern revisor, rätt
att omsätta lån, rätt
till nyupplåning,
firmateckning

Personalfrågor
Driftrapport

• Beställning på det
kommunala uppdraget.

Budget

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

• Personalfrågor
• Driftrapport

• Fastställande av
budget (ändrat från
november till oktober)
• Målkonferens

Konferens

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Personalfrågor
Driftrapport

Oktober

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

November
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalfrågor
Driftrapport
Sammanträdestider
Arbetsordning
VD-instruktion
Finanspolicy
Dokumenthanteringsplan
Jämställdhetsplan

Sida 3 (4)

Styrelsens ordförande
•
•
•
•
•
•
•
•

kallar i god tid till styrelsesammanträdena
se till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag
organisera och leda styrelsens arbete
se till att styrelsen fortlöpande uppdateras och fördjupar sina kunskaper
upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare
ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för verkställande direktören
kontrollera att styrelsens beslut verkställs
se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete

VD
•
•
•
•
•
•
•

förbereder, deltar i och följer upp styrelsesammanträdena
förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet
tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut
verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas
aktivt delta i kommunkoncernens ledningsgrupp
sköta den löpande förvaltningen
se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Sida 4 (4)

Styrelsens ledamöter
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvarar för att vara pålästa och uppdaterade om verksamheten i bolaget, samt deltar i och följer upp styrelsesammanträdena
årligen utvärdera verkställande direktörens insatser
fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet
att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredställande
se till att det finns tillfredställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets verksamhet
se till att erforderliga riktlinjer fastställs
i sin arbetsinstruktion ange hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras
årligen utvärdera sitt eget arbete

Revisorer
•
•
•
•

granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
bevakar att arbetsordning upprättas och tillämpas
tar del av styrelseprotokoll
enligt god sed för lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande sätt och om bolagets
interna kontroll är tillräcklig

Arbetsordningen fastställd 2015-02-25
Reviderad 2016-11-23, 2017-11-29, 2018-11-28

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2018-12-11
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Ert datum

Er beteckning

Adressat
Vår handläggare

Eva Ottosson, sekreterare
0227-600147

Sammanträdestider 2019 Kungsörs KommunTeknik AB
Presidiemötena sker på onsdagar och börjar kl. 08.00 och styrelsemötena börjar
kl. 13.30 på onsdagar om inget annat anges. Avvikelser kan förekomma och
meddelas i god tid innan.
Presidiemöte 30 januari
Presidiemöte 13 februari
Presidiemöte 27 februari
Styrelsemöte 13 mars

Årsredovisning 2018
Internkontrollplan

Presidiemöte 3 april
Presidiemöte 8 maj
Styrelsemöte 22 maj
Måndagen den 3 juni

Presidiemöte
måndagen den 3 juni
Styrelsemöte 12 juni

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Delårsrapport tertial 1
Bolagsdag kl. 09.30-16.00
•
Ägardialoger
•
Stämmor
•
Dialog inför revidering av Ägardirektiven

Ordinarie bolagsstämmans fastställande av
ledamöter och lekmannarevisorer
Val av extern VD
Rätt att omsätta lån
Rätt till nyupplåning
Firmateckningar

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455-0910

Sida 2 (2)

Presidiemöte
tisdagen den 3 september
Styrelsemöte 18 september

Presidiemöte 9 oktober
Styrelsemöte 23 oktober

Presidiemöte 6 november
Styrelsemöte 20 november

Måndagen den 9 december

Datum

Vår beteckning

2018-12-11

KKTAB 2018/132

Målkonferens
Delårsrapport tertial 2

Budget
Mål

Sammanträdestider
Arbetsordning
VD-instruktion
Dokumenthanteringsplan
Jämställdhetsplan

Bolagsdag kl. 09.00-15.00
•
Ägardialoger
•
Bokslutsstrategiskt dialogmöte

Fastställt av styrelsen 2018-11-28

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
556455-0910
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Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 30 november 2018

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Tommy Levinsson (S) t o m § 71
Hans Jansson (V)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Andreas Silversten (S) Arboga
Marino Wallsten (S) Fagersta
Teemu Sulin (V) Fagersta t o m del av § 77
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar
Madelene Fager (C) Kungsör
Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Johanna Odö (S) Norberg
Anders Wigelsbo (C) Sala
Ulrika Spårebo (S) Sala
Carina Sandor (L) Skinnskatteberg
Lena Lovén-Rolén (S) Skinnskatteberg
Tobias Nordlander (S) Surahammar
Anders Teljebäck (S) Västerås, 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M) Västerås

Övriga

§ 67

Anders Åhlund, regiondirektör
Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
Christina Ersson, mötessekreterare
Ann-Margreth Hammar, digitaliseringskoordinator
Maria Reinitz, EU-strateg
Christer Alzén, verksamhetschef
Mikael Hjort, utvecklingsledare
Fastställande av föredragningslista
Beredningens beslut
1.

§ 68

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2018-11-02 justerats i
föreskriven ordning.

t o m sid 9
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§ 69

t o m sid 9

Justering
Beredningens beslut
1.

§ 70

Carina Sandor utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Beredningens beslut
1.

§ 71

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 1 februari 2019 kl 09.00.

Medlemmar i EBS stora gruppen
Maria Linder informerar om arbetet i En Bättre Sits och tidplanen för arbetet under
perioden 2017-2022. Följande personer föreslås som medlemmar i EBS stora grupp
för perioden 2019-2022:
Tommy Levinsson (S) sammankallande, ordf Kollektivtrafiknämnden
Magnus Ekblad (C) v ordf Kollektivtrafiknämnden
Jenny Landernäs (M) 2e v ordf Kollektivtrafiknämnden
Thomas Högström (M)
Anders Teljebäck (S)
Elisabeth Unell (M)
Elizabeth Salomonsson (S)
Richard Fahlqvist (L)
Anders Vigelsbo (C)
Johanna Odö (S)
Samordning och beredning sker i samband med beredningens sammanträden.
Beredningens beslut
1.

§ 72

Informationen noteras.

Uppföljning och utvärdering SRB och samverkansgrupperna
Maria Linder informerar om den utvärdering av strategisk regional beredning, SRB,
och samverkansgrupperna som genomförts med fokus på utvärderingen av SRB. Hon
går igenom några av frågorna och svaren i den enkät som gjorts under utvärderingen.
Hon gör också en genomgång av den enkät som genomförts i samverkansgrupperna.
Under diskussionen tar beredningen bland annat upp samverkansgruppernas
koppling till SRB, deras roll och ersättarnas närvarorätt vid sammanträdena.
Beredningen slår fast att de befintliga samverkansgrupperna fortsätter verka tills
vidare och att nya ledamöter till grupperna behöver utses i regionen och respektive
kommun.
Beredningens beslut
1.

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att utse
ledamöter och ersättare till de tre samverkansgrupperna för barn och unga,
kultur och idrott respektive äldre.
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t o m sid 9

Digitalisering/arbetet med handlingsplan för regional digital agenda
Ann-Margret Hammar presenterar planerna för arbetet kommande år inom Regional
digital agenda samt kort diskussion om arbetet 2018.
Hon inleder med en information om sitt uppdrag som regional digitaliseringskoordinator, tar upp handlingsplanen för 2018 och 2019 och går igenom inriktningsmål för 2019 och framåt. Därefter går hon igenom ett antal områden där det finns
utvecklingspotential i kommunerna enligt utvärderingen LIKA Socialtjänst, områden
där olika kommuner kommit olika långt och några identifierade utmaningar i arbetet.
Hon tar också upp några resultat från en temadag som genomförts den 12 oktober
där man bland annat identifierat olika behov hos kommunerna.
En workshop genomförs då beredningen diskuterar prioriteringar inför beslutet om
inriktningsmål. Beslut om inriktningsmål för 2019-2021 fattas vid nästa sammanträde
den 1 februari 2019.

§ 74

Regional kulturskola i Västmanland
RV

Västmanlands kulturskolor har under de fyra åren 2015-2018 ett samarbetsprojekt
mellan organisationerna och Region Västmanland kallad Regional Kulturskola i
Västmanland.
Nuvarande överenskommelse kring Regional Kulturskola löper ut 2018-12-31. I den
nu antagna Regionala kulturplanen finns Regional Kulturskola med som ett
strategiskt mål för kommande period 2019-2022. Nuvarande finansiering är 250 000
kronor från Regionen och samma summa fördelat mellan kommunerna, totalt 500
000 kronor per år. Regionala ledningsgruppen har ställt sig positiv till en fortsättning.
Mål för 2019-2022 Regional Kulturskola i Västmanland:


Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och
musikskolor, samt andra aktörer inom våra fält.



Att oavsett var i länet eleven bor ska det finns möjlighet att ta del av det i
regionen gemensamma kursutbudet.



Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal.



Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner,



Att nå nya elevgrupper.



Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fortsätta
bredda vårt utbud.

Lena Karlström informerar kort om den regionala kulturskolan och vad som gjorts
under projektperioden, som en bakgrund till den föreslagna förlängningen av
överenskommelsen.
Beredningens beslut
1.

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna
en förlängning under perioden 2019-01-01 - 2022-12-31 av överenskommelsen
om Regional Kulturskola Västmanland.
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2.

§ 75

t o m sid 9

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna
att finansieringen är densamma som tidigare, det vill säga 250 000 kronor från
Region Västmanland och 250 000 kronor fördelat mellan kommunerna, totalt
500 000 kronor per år.

Verksamhetsplan 2019 för regional utveckling
Förslag till verksamhetsplan 2019 för regional utveckling redovisas.
Maria Linder informerar kort om den utskickade verksamhetsplanen. Planen
kompletteras med budgetdelarna efter regionfullmäktiges beslut om regionplanen
som fattas vid fullmäktiges sammanträde den 12 december.
Beredningens beslut
1.

§ 76

Informationen noteras.

Dialog kring årsplanering SRB - strategiska frågor för 2019
Vid beredningens sammanträde 2018-11-02 diskuterades ett utkast till årsplanering
för 2019. Beredningen önskade komplettering om arbetet med elevhälsan samt
sammanhållningspolitiken. Årsplanen fastslås vid beredningens första sammanträde
2019.
Maria Linder går igenom det utskickade utkastet till årsplan för 2019. Hon framhåller
ett erbjudande om att inkomma till regeringen med regionens tankar om
prioriteringar i det framtida regionala tillväxtarbetet.

§ 77

EU-frågor
Maria Reinitz ger en kort information om läget i förhandlingarna om långtidsbudgeten och sammanhållningspolitiken samt arbetet i Östra Mellansverige, ÖMS,
(Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala, Region
Västmanland och Region Örebro län) med strukturfonderna. Hon inleder med att
beskriva vad sammanhållningspolitiken handlar om och tar sedan upp olika processer
som varit framgångsrika samt diskuterar sammanhållningspolitikens nya
investeringsprioriteringar. Hon berättar om de fyra europeiska struktur- och
investeringsfonder som finns i Sverige och visar en film från Tillväxtverket om hur
pengarna fördelas i EU och vilken nytta de gör i Sverige.
Hon övergår till EU:s långtidsbudget för perioden 2021 – 2027 och berör kort
grunderna för den och ger exempel på hur olika inriktningar och ambitioner möts.
Hon går igenom nyheter som den nya budgetposten Säkerhet och försvar och nya
finansieringskällor som intäkter från systemet med utsläppshandel. Hon ger sedan en
översiktlig bild av de föreslagna budgetramarna och redovisar några generella
kommentarer. Hon gör också en framåtblick med vad som händer framåt och visar
den preliminära tidplanen för arbetet. Slutligen berör hon processen för den
nationella nivån. Hon avslutar med att göra en sammanfattning.
Under diskussionen tas bland annat frågan om bidrag för digitalisering upp.
Mikael Hjort informerar om strukturfonderna och koncentrerar sig på Östra
Mellansverige-området, ÖMS. Han berör olika strategier på EU- och nationell nivå
och ger en översikt över hur strukturfonderna fungerar i förhållande till Sverige och
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ÖMS. Han går närmare in på syftena med regionalfonden och socialfonden och hur
fokus för fonderna har förskjutits över tid. Därefter går han igenom organisation för
fonderna på regional och lokal nivå. Han går över till att diskutera resultat, beslutade
medel under perioden 2014-2020 samt finansiering. Han diskuterar begreppet smart
specialisering och vikten av samarbete. Slutligen berättar han om några viktiga
satsningar, till exempel på näringslivsutvecklings- och energiområdena, och gör en
utblick över hur strukturfondsprogrammen kan komma att utvecklas.
§ 78

Anmälningsärende: Skrivelse om överenskommelse kring regional samverkan
RV182030

Marino Wallsten, Johanna Odö och Carina Sandor har lämnat in en skrivelse om
överenskommelse kring regional samverkan. Då ärendet inte hunnit beredas föreslås
det behandlas vid beredningens sammanträde 2019-02-01.
Beredningens beslut
1.
§ 79

Den redovisade skrivelsen om överenskommelse kring regional samverkan
behandlas vid beredningens sammanträde 2019-02-01.

Övriga frågor
Inga övriga frågor framställs.

§ 80

Kommande möte


Årsplan för 2019



Handlingsplan regional digital agenda



Regional utvecklingsstrategi, RUS



Beslut om samverkansgrupperna



Näringslivsutveckling inklusive turism



Kompetensförsörjningsstrategi



MDH och Samhällskontraktet



Handlingsplan regional livsmedelsstrategi

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-12-19

Denise Norström

Carina Sandor

Ordförande

Justerare

