SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Beslutande

Blad

1 (57)

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 28 november 2016, klockan 16.00-17.50.
Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Christer
Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M) och Madelene Eriksson (C).

Tjänstgörande
ersättare

Rigmor Åkesson (S), Peter Åkesson (MP), Kenneth Axelsson (KD) och Ari Jaanus (SD).

Ersättare

Dan Stigenberg (S), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Gunnar Karlsson (C).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd och kanslichefen Eva
Kristina Andersson.
Vid § 216 a-b även socialchef Pámela Strömberg Ambros och avdelningschef Maria
Rosenkvist.

Utses att justera

Mikael Peterson

Ersättare för
justerare

Christer Henriksson

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2016-11-29, klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Eva Kristina Andersson

216-252

Ordförande

.......................................................................………………………………………………………………………............
Per Strengbom
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Mikael Peterson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-28, §§ 216-252

Datum då anslag
sätts upp

2016-11-30

Förvaringsplats
av protokollet

Kansliet

Underskrift

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

Datum då anslag
tas ned

Utdragsbestyrkande

2016-12-22

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

Protokoll 2016-11-28
216 Information
217 Svar på medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar
218 Svar på medborgarförslag – Extratjänster
219 Svar på medborgarförslag – Dela av biblioteket och ha öppet från klockan 10
220 Svar på medborgarförslag – Upprusta cykelbanan som går längs järnvägen till
Torpa
221 Svar på medborgarförslag – Köp modul vid Ulvesund och nyttja som förlängning
på omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrottsplats
222 Svar på motion – Omvandla Gersillaområdet till boendeområde
223 Svar på motion – Belysning på gång- och cykelbana utmed Arbogavägen
224 Svar på motion – Utegym i Valskog
225 Svar på motion – Införande av utmaningsrätt
226 Svar på motion – Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag
227 Svar på motion – Närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning
228 Svar på motion – Upprustning av lekplats i kvarteret Agnet
229 Budget 2017 med plan 2018-2019
230 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs kommun
231 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun
2017
232 Renhållningsansvaret
233 Sammanslagning av pensionärs- och handikappråden till ett pensionärs- och
tillgänglighetsråd
234 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för
styrelse och nämnder med anledning av digitala kallelser

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

235 Revidering av Krishanteringsplan för Kungsörs kommun
236 Yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten över ”Kollektivtrafik för Västmanland –
Trafikplan 2030”
237 Yttrande till länsstyrelsen och över strategidokumentet ”Regional Digital Agenda
för Västmanlands län”
238 Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna
239 Fempunktsprogram för bättre företagsklimat
240 Redovisning av uppdrag – kommunal e-postadress till politiker och försök med
elektroniska kallelser via läsplatta
241 Ansökan om bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA)
242 Svar på revisionsrapport – Översiktlig granskning delårsrapport 2016-08-31
243 Planuppdrag – Planändring området Tegeludden
244 Planuppdrag – Ny detaljplan för förskola i närheten av Västerskolan
245 Planuppdrag – Nya detaljplanområden för Borgvik, kvarteret Rex, kvarteret
Gjutaren, kvarteret Drotten och kvarteren Gösen-Gäddan
246 Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs Ishockeyklubb
247 Val till tre politiska samverkansgrupper i regionen från 2017
248 Meddelanden delegationsbeslut
249 Meddelanden
250 Ändring av kommunfullmäktiges finansiella mål 2017
251 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning –
lägenhetsregister
252 Investering – Inventarier till ny förskoleavdelning

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-11-28

§ 216
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Avdelningschef Maria Rosenkvist ger en lägesrapport om
ensamkommande flyktingbarn och beläggningen på kommunens boenden. HVB Tallåsgården håller på att fyllas.
Arbete pågår med att jobba hem ungdomar som bor i andra
kommuner. Om det blir fullt kommer man i första hand att
arbeta med överbeläggning på HVB Skogsudden.
Dnr KS 2014/440
b) Socialchef Pámela Strömberg-Ambros redogör för det ekonomiska läget i socialnämnden. Individ- och familjeomsorgens
placeringar har minskat totalt i antal, men kostnaden är ungefär
som i juni.
Prognosen på helår pekar på ett minus om 10,5 miljoner kronor
för socialnämnden. Dnr KS 2016/122
c) Ekonomichef Bo Granudd redogör för det preliminära ekonomiska utfallet per den 31 oktober. Prognosen för helår slutar
på +8,0 miljoner kronor inklusive finansen. Dnr KS 2016/344

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
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§ 217
Svar på medborgarförslag – Centrumutredningen, förslag till förbättringar
(KS 2016/236)
Bengt Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Drottninggatan
ska delas upp i en övre del för kommersiell verksamhet och en
nedre för ett socialkulturellt samhällsliv. Vidare föreslås ett nytt
nedre torg i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan dit bussterminalen kan flyttas.
Förslagsställaren föreslår att en erfaren arkitekt anställs eller kontrakteras på projektbasis för att en förändring av centrum ska
lyckas.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att arbetet med centrumutveckling pågår:
-

etapp 1 (Drottninggatans nedre del, torget vid Coop och torget
i Valskog) ska vara klar under år 2018 och förslaget
presenteras för allmänheten under första delen av 2017

-

övriga etapper trum är ännu inte beslutade

-

förslag, tanker och idéer som presenterats i medborgarförslaget
kommer att användas tillsammans med övriga synpunkter från
allmänheten i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum
Kungsör.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Bengt Lindström
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 118
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslags tjänsteutlåtande 201610-18

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar att de förslag, tankar och idéer
som presenterats i medborgarförslaget kommer att användas till-
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sammans med övriga synpunkter i det fortsatta arbetet med att
utveckla Kungsörs centrum.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.
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§ 218
Svar på medborgarförslag – Extratjänster
(KS 2016/274)
Stefan Aurusell föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utnyttja den statliga möjligheten till extratjänster där arbetsgivaren
ersätt till 100 procent (Arbetsförmedlingen avgör om det är lämpligt arbete) för
-

minst två platser för inskanning, lagring och visning av
Kungsörsbilder och

-

en plats för digitalisering av ljud och video

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

arbetsmarknadssidan i kommunen verkat för att få fram platser
till extratjänster i kommunen sedan möjligheten infördes och
arbete pågår fortlöpande med att får till nya platser tillsammans
med kommunens chefer

-

under september-oktober började de fyra första arbeta på extratjänster

-

extratjänster inom kultur och fritid, enligt medborgarförslaget,
undersöks för närvarande

-

en dialog är påbörjad med Kungsörs hembygdsförening och de
ser möjlighet till fortstatt samarbete om än inte kring extratjänster eftersom dessa i dagsläget inte innefattar föreningar.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Stefan Aurusell
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 120
• Socialförvaltningens yttrande 2016-11-11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till socialförvaltningens yttrande.
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§ 219
Svar på medborgarförslag – Dela av biblioteket och ha öppet från klockan 10
(KS 2016/274)
Björn Lännström föreslår i ett medborgarförslag att bibliotekets
tidningsrum, toalett och kaffeautomat ska vara öppet från klockan
10. Förslagsställare föreslår att detta löses genom att dela av denna
del från resten av biblioteket med ett snöre.
Kommunfullmäktige överlämnades medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a.
att:
- förslagsställarens tankar om ett ökat öppethållande ligger i
linje med bibliotekets egen målsättning och kommunstyrelsens
mål om att biblioteket ska utöka sitt öppethållande senast under
2018
- en del i det regionala bibliotekssamarbetet i Västmanland är att
upphandla bland annat teknik med självbetjäningsautomater
för att underlätta genomförandet av meröppet där besökaren
själv kan låna och återlämna medier utanför ordinarie
öppettider.
Förvaltningen föreslår att kommunen ska invänta denna förändring
och ta ett helhetsgrepp kring utökat öppethållande så att besökarna
kan få ut så mycket som möjligt av sitt bibliotek.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Björn Lännström
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 121
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-08

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslås medborgarförslaget om att dela av
biblioteket och ha en mindre del öppet från klockan 10. Dock
kommer biblioteket kunna tillmötesgå själva idén om ett utökat
öppethållande senast under 2018.
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§ 220
Svar på medborgarförslag – Upprusta
cykelbanan som går längs järnvägen till
Torpa (KS 2016/331)
Lasse Johansson föreslår i ett medborgarförslag att cykelbanan
som går längs med järnvägen till Torpa ska rustas upp genom att
- lägga ny asfaltsbeläggning
- ordna med belysning och
- snöröjning vintertid
På så sätt menar förslagsställaren att det blir en trygg väg att cykla
och gå på för Torpaborna.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning.
Som ett led i beredning har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat
ett yttrande. De menar att en upprustning av cykelbanan kan vara
en bra satsning på trafiksäkerheten. Kommunen har en andel i den
vägsamfällighet som är väghållare. Om samfälligheten är beredd
att rusta upp vägen så bidrar kommunen med sitt andelstal.
Kungsörs KommunTeknik AB kommer att kontakta vägsamfälligheten om överenskommelser av underhållsinsatser.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Lasse Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 150
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2016-11-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att verka för att vägsamfälligheten ska rusta upp gång- och
cykelbanan som går längs järnvägen till Torpa.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.
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§ 221
Svar på medborgarförslag – Köp modul vid
Ulvesund och nyttja som förlängning på omklädningsrum m.m. vid Björlidens idrottsplats (KS 2016/336)
Per Haldin föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun
ska kontrollera möjligheten att köpa en av modulerna som står vid
Ulvesund och nyttja som en förlängning/tillbyggnad av de befintliga och otillräckliga omklädningsrum, kiosk och domarbås som
idag finns vid Björlidens idrottsplats i Valskog.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Av det framgår bl.a. att den lokalplaneringsgrupp som finns i kommun ser över och tittar på vilket behov som
finns av lokaler på kort och lång sikt. En av de större frågorna
gruppen jobbar med just nu är vad och hur lokalerna på Ulvesund
ska användas efter att skolan flyttat in i den nya skolan. I den planeringen ligger även vad som ska hända med de paviljonger som
hyrs och om de kan tänkas behövas även i framtiden. Om någon,
några eller alla ska köpas loss och i så fall till vad.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Per Haldin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 151
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-09

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger lokalplaneringsgruppen i uppdrag att
-

ta med medborgarförslaget om köp av modul i gruppens fortsatta arbete och

-

återkomma till kommunstyrelsen med förslag om någon, några
eller alla paviljonger ska köpas loss och hur de i så fall bäst
kommer till nytta.

Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.
Justerandes sign
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§ 222
Svar på motion – Omvandla Gersillaområdet
till boendeområde (KS 2016/301)
Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion
att Kungsörs kommun ska utreda om det kan vara lämpligt att
omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett boendeområde av
villakaraktär och i så fall påbörjar processen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

kommunstyrelsen tillsatt en lokalplaneringsgrupp med uppdrag
att titta på all strategisk planering av Kungsörs fastighetsbestånd. I detta uppdrag ligger att titta vidare på vad Gersillaområdet ska användas till den dag då skolan flyttar och lokaler
tomställs och det blir möjligt för annat ändamål i området

-

lokalplaneringsgruppen kommer att återkomma till kommunstyrelsen med förslag gällande bl.a. Gersillaområdet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Stellan Lund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 138
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-13

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framför Stellan Lund (M)
ett ändringsyrkande. Han vill att motionen ska skickas med som
ett av flera underlag i det fortsatta arbetet.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med en komplettering enligt Stellans
förslag och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar att arbete kring vad Gersillaområdet ska användas till i framtiden pågår, skickar med motionen
som ett av flera underlag i det fortsatta arbete och förklarar
motionen besvarad.
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§ 223
Svar på motion – Belysning på gång- och
cykelbana utmed Arbogavägen
(KS 2016/302)
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik AB ska få i uppdrag att utreda och medverka till att gångoch cykelbanan utmed Arbogavägen mellan Albins husbilar och
Barkarövägen får belysning.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår att
-

de inte har något emot att utreda frågan vidare. Utredningen får
sedan visa om det finns förutsättningar att gå vidare med att
medverka till att belysning anordnas.

-

Trafikverket är väghållare för en stor del av den aktuella
sträckan och satsningar på belysta cykelbanor utanför
tätbebyggt område inte är vanliga

-

en preliminär kostnadsberäkning för belysning ligger på mellan
800 000 och 900 000 kronor

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 139
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2016-11-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdra att
-

utreda frågan om belysning på gång- och cykelbana utmed
Arbogavägen vidare och

-

återkomma till

-

kommunstyrelsen för beslut när utredningen är klar.

Med detta förklara motionen besvarad.
Justerandes sign
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§ 224
Svar på motion – Utegym i Valskog
(KS 2016/303)
Hans Carlsson (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska bygga ett
utegym i Valskog likt det i Kungsör inom en snar framtid.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
- Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) redan beslutat att
anlägga ett utegym i Valskog under våren 2017.
- innan årets slut kommer KKTAB, i samråd med fritidsenheten,
att utreda var det nya utegymmet ska placeras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 140
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-08

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att
Kungsörs KommunTeknik AB redan besluta anlägga ett utegym i
Valskog under våren 2017. Med detta förklaras motionen
besvarad.
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§ 225
Svar på motion – Införande av utmaningsrätt
(KS 2016/343)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska ge ett uppdrag att undersöka möjligheterna till att införa
utmaningsrätt i Kungsör.
Syftet med utmaningsrätten är att
- pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl
kostnads- som kvalitetsmässigt.
- initiera att en verksamhet ska upphandlas
- delar av en verksamhet eller hopslagning av verksamheter kan
drivas på ett annat sätt
Genom utmaningsrätt menar motionären att anställda och företag
kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra
kommunal verksamhet på.
Om en verksamhet utmanas måste kommunen utreda möjligheterna att införa en alternativ driftform för den utmanade verksamheten men först kontrollera om det är tillåtet att upphandla verksamheten.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

utmaningsrätt” var ett försök från främst Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) sida att få till fler upphandlingar av den
kommunala servicen genom ett nytt sätt

-

det är alltid kommunen som beslutar i slutändan om vad som
ska upphandlas, oavsett om man blir utmanad eller inte

-

Uppsala, som kom längst med att pröva utmaningsrätten,
använder sig inte längre av modellen då det visade sig att den
gav för liten effekt

-

förvaltningen bedömer att det är bättre att den politiska
församlingen kommer överens om vad av den kommunala
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verksamheten som ska upphandlas. Förvaltningen kommer att
genomföra de upphandlingar som beslutas politiskt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 164
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-11-09

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 226
Svar på motion – Uppföljning av genomförande av motioner och medborgarförslag
(KS 2016/362)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att en uppföljningsrutin snarast upprättas så att alla motioner som beslutats positivt i kommunfullmäktige åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige
av hur de har genomförts. Denna återrapportering ska ske samlat
minst en gång om året och innehålla alla motioner som beviljats av
kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullt genomförda.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

det är kommunstyrelsen som ska verkställa kommunfullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Detta framgår
av kommunstyrelsens reglemente

-

ör att hålla reda på alla uppdrag som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen ger förvaltningarna och bolagen finns en
uppdragslista. Listan innehåller alla uppdrag som ges oavsett
det sker genom motion, medborgarförslag eller annat beslut av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Den hålls löpande
uppdaterad och innehåller uppgift om bl.a. uppdragstagare,
uppdrag, när uppdraget är givet och slutfört samt notering om
läget för uppdrag som ännu ej är slutförda och notering om
resultat

-

två gånger om året redovisas de motioner och medborgarförslag som inte är besvarade

-

att administrera och hålla dessa olika typer av listor uppdaterade kräver manuell hantering och är tidskrävande.

Förvaltningens bedömning är att de listor som idag finns fyller
behovet av kontroll av att uppdrag verkställs samt att ställda
motioner och medborgarförslag besvaras.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
•
•

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 165
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-21

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Den uppföljning som görs på kommunstyrelsens uppdragslistor är
tillräckligt för att säkerställa att givna uppdrag blir verkställda.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Ari Jaanus (SD) yrkar bifall till motionen
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de två yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluta enligt
beredningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Den uppföljning som görs på kommunstyrelsens uppdragslistor är
tillräckligt för att säkerställa att givna uppdrag blir verkställda.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Ari Jaanus skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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16

Anmäld skriftlig reservation har inte kommit in vid justeringstillfället.

/Eva Kristina Andersson
Kommunfullmäktiges sekreterare

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 227
Svar på motion – Närvaro- och yttranderätt
för motionärer vid beredning (KS 2016/363)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att närvaro- och yttranderätt
ska garanteras minst en motionär vid beredning av en motion i
kommunens nämnder och styrelser under tiden ärendet bereds.
Vidare föreslås att samma ersättningar och arvode ska betalas för
motionären som för förtroendevald i nämnden.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

alla partier i fullmäktige har idag representation i kommunens
instanser som bereder ärenden till kommunfullmäktige. Partierna kan ta del av och delta i diskussionen i beredningen av
motionen, även om det inte i alla lägen är samma person som
skrivit motionen.

-

motionärens åsikter och argument bör framgå i skriftlig form i
själva motionen

-

en motion kan även skickas utanför kommunens organisation
för yttrande. Att ge närvarorätt vid sådan remisshanteringen
låter sig inte göras

-

kommunfullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig
omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Att (frivilligt) delta vid sammanträden för att ta del
av överläggningen kan inte sägas utgöra en del av den förtroendevaldes uppdrag. Om fullmäktige väljer att ge närvarorätt
för motionsställare vid beredning bör inte något arvode vara
aktuellt.

Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 166
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-17
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2016-11-28
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Ari Jaanus (SD) yrkar bifall till motionen
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordförandena de två yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Ari Jaanus skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

18

19

Anmäld skriftlig reservation har inte kommit in vid justeringstillfället.

/Eva Kristina Andersson
Kommunfullmäktiges sekreterare

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 228
Svar på motion – Upprustning av lekplats i
kvarteret Agnet (KS 2016/364)
Ari Jaanus (SD) föreslår i en motion att den lekplats som idag
finns i kvarteret Agnet ska rustas upp och iordningsställas eller att
en helt ny lekplats anläggs på den sida av befintlig häck som bollplanen är belägen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsör KommunTeknik AB lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

lekplatsen i kvarteret Agnet är i behov av viss upprustning.
Målning och uppfräschning av gungställning, ogräsbekämpning och komplettering av sand är inplanerat

-

klottersanering ska genomföras

-

lekutrustningen är ca tio år och uppfyller säkerhetskraven

-

fast soffa och ett bänkbord finns.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ari Jaanus
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 167
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 206-11-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till inplanerad upprustning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
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§ 229
Budget 2017 med plan 2018-2019
(KS 2016/165)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2017 och plan för 2018-2019, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans*
Budgeterat resultat

71,7
203,4
207,8
+486,1
+3,1

72,0
209,8
211,8
+497,2
+3,6

72,1
209,8
212,9
+508,9
+14,1

* I dessa summor ingår 7 miljoner kronor till resultatkravet
Investeringsvolymen för 2017 maximerades till 205 miljoner kronor, exklusive bolagskoncernen och internräntan fastställdes till
1,7 procent.
Efter fullmäktiges beslut i juni om ramar har bl.a.
-

-

Misteln kök överförts till barn- och utbildningsnämnden från
socialnämnden. Det gör att också budget för detta flyttats från
socialnämnden till socialnämnden
Ansvaret för broddar har flyttats från socialnämnden till
kommunstyrelsen och även här har budget flyttats från
socialnämnden nu till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 93
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2016-11-07, § 8 och 2016-11-14, § 9
• Alliansens skuggbudget
• Sverigedemokraternas årsplan 2017
• Sammanställning av ramar utifrån budget- och bokslutsberedningens beslut

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
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-

ökad ram med 20,7 miljoner kronor till socialnämnden
2017 (budget för ensamkommande 15,9 miljoner minus
besparing på 1,2 miljoner samt 6,0 miljoner)

-

ökad ram med 1,3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden 2017

-

lönekompensation för löneökning Kommunal med 2 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2017
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram 2017
71, 4
207,8
210,0
+494,2
+5,0

3. I den korrigerade ramen för socialnämnden ska även rymmas
medfinanseringen av länsgemensam beroendeakut och tillnyktringsenhet med 180 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2017 till
0,4 procent.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017.
6. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att varje månad lämna en rapport
kring ekonomin till kommunstyrelsen.
KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning noteras att ett förslag till
ändring av kommunfullmäktiges finansmål för 2017 kommer att
behandlas som separat ärende vid dagens möte.
Marie Norin Junttila (S) anmäler protokollsanteckning ”Placering i
öppenvård går inte att genomföra om inte bostadsfrågan kan lösas.
Socialnämnden behöver hjälp att få fram bostäder.”
Följande yrkanden framförs:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
-

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
budget- och bokslutberednings förslag
Madelene Ericsson (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till
Alliansens skuggbudget

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de två förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
budget- och bokslutsberedningens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för budget- och bokslutberedningens förslag röstar
ja. Den som röstar för Alliansens skuggbudget röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Mikael
Peterson (S), Rigmor Åkesson (S), Christer Henriksson (V), Peter
Åkesson (MP) och Per Strengbom (S).
Nej röstar: Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene
Ericsson (C) och Kenneth Axelsson (KD).
Ari Jaanus (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 6 ja- och 4 nejröster. En ledamot avstår
från att rösta. Kommunstyrelsen har således beslutat enligt
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med

Justerandes sign

-

ökad ram med 20,7 miljoner kronor till socialnämnden
2017 (budget för ensamkommande 15,9 miljoner minus
besparing på 1,2 miljoner samt 6,0 miljoner)

-

ökad ram med 1,3 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden 2017

-

lönekompensation för löneökning Kommunal med 2 miljoner kronor.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2017
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram 2017
71, 4
207,8
210,0
+494,2
+5,0

3. I den korrigerade ramen för socialnämnden ska även rymmas
medfinanseringen av länsgemensam beroendeakut och tillnyktringsenhet med 180 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2017 till
0,4 procent.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017.
6. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att varje månad lämna en rapport
kring ekonomin till kommunstyrelsen.
Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Ericsson
(C) och Stellan Lund (M) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 230
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av Resultatutjämningsreserv
(RUR) i Kungsörs kommun (KS 2016/413)
Kommunallagens 8 kap 1 § slår fast att kommuner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Sedan 2013 finns möjligheten för kommuner och landsting att
införa en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR har som uppgift
att medverka till att reglera en jämnare balans av ekonomin så att
kommunen
- under goda tider kan sätta av till reserven för att täcka upp med
under sämre tider eller
- förebygga sämre tider med hjälp av reserven så att vi använder
pengarna i en kommande budget för sådant som vi då vet
kommer att sänka våra kostnader på sikt så att vi lättare klarar
de finansiella målen
Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna
även omfatta hanteringen av den.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inför en
resultatujämningsreserv från den 1 januari 2017.
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av Resultatutjämningsreserv har tagits fram. Där framgår bl.a. hur
kommunen arbetar för god ekonomisk hushållning och hur vi ska
använda och ha nytta av en resultatutjämningsreserv i Kungsörs
kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-09
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inför en Resultatutjämningsreserv (RUR) den
1 januari 2017 och antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
och hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs
kommun, enligt förvaltningens förslag.
Kommunen ska varje år ha ett positivt ekonomiskt mål.
Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 231
Renhållningstaxa för Köpings kommun,
Arboga kommun och Kungsörs kommun
2017 (KS 2016/378)
Ett förslag till renhållningstaxa 2017 för Köping, Arboga och
Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2017.
Förslaget till taxa styr mot ökad insamling av matavfall, förpackningar och tidningar. Samma grundprinciper i taxekonstruktionen
som tidigare
-

en fast avgift för att finansiera fasta kostnader för bl.a. kundtjänst, administration samt fri avlämning för hushållen av
sorterat grovavfall och farligt avfall vid återvinningsscentralerna

-

en rörlig avgift för att täcka kostnaderna för hämtning och
behandling av matavfall och brännbart avfall

-

separata avgifter för tilläggstjänster, t.ex. extrahämtning och
hämtning av grovavfall

Förslaget till taxa innebär en avgiftsökning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens kommunalförbunds information 2016-1014 jämte förslag till taxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen Renhållningstaxan 2017 för
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1
januari 2017.
Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 232
Renhållningsansvaret (KS 2016/375)
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har fått i uppdrag
att utreda var ansvaret för renhållningen fortsättningsvis ska placeras. Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB har gjort utredningen utifrån följande alternativ:
-

ansvaret för renhållning ligger fortsättningsvis hos VMKF
(delat renhållningsansvar med VafabMiljö Kommunalförbund)

-

medlemskommunerna återtar renhållningsansvaret från VMKF
och överför uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund
(överföra hela renhållningsansvaret till VafabMiljö Kommunalförbund).

-

medlemskommunerna går ur VafabMiljö Kommunalförbund
och samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin
helhet i VMKF (utträde ur VafabMiljö Kommunalförbund).

Slutsatsen de lämnat är att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner rekommenderas att överföra renhållningsansvaret i sin
helhet till VafabMiljö Kommunalförbund. Det ger möjlighet att

klara framtida utmaningar, bra förutsättningar för kompetensförsörjning och stordriftsfördelar.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen i
avvaktan på Köping och Arboga kommuners beredning av
ärendet.
Gemensam beredning har genomförts. Alla tre kommuner går
fram med motsvarande underlag och förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 206 (Återremiss)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-14
jämte bilagorna:
- Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB: rapport ”Utredning
renhållningsansvar” 2016-09-27
- Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö
- Konsortialavtal för Kommunalförbundet VafabMiljö

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Beslut

2016-11-28
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att
-

meddela att kommunen avser fatta beslut om att återta det
kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken
och de ovan angivna verksamheterna och överlämna renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken och ansvaret för de
ovan angivna verksamheterna till VafabMiljö kommunalförbund. Förändringen förväntas ske under verksamhetsåret
2017, dock senast 2017-12-31

-

ge Västra Mälardalens kommunalförbund och VafabMiljö
kommunalförbund i uppdrag att överlämna beslutsunderlag för
åtgärder och tidplan innan slutgiltigt beslut fattas

-

ge kommunstyrelsen i uppgift att

-

-

utse en representant i medlemsrådet för VafabMiljö
kommunalförbund

-

utse en representant i samrådsorganet och som ansvarar
för kontakterna med VafabMiljö kommunalförbundet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Västra
Mälardalens kommunalförbund ta fram en omställningsplan
för hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna

Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 233
Sammanslagning av pensionärs- och
handikappråden till ett pensionärs- och
tillgänglighetsråd (KS 2016/241)
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens förvaltning och
socialnämndens ordförande i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med styrdokument med inriktning på en sammanslagning
av pensionärs- och handikappråden så snart som möjligt.
Pensionärs- och handkappråden har informerats om kommunens
vilja att slå samman de båda råden eftersom de tar upp ungefär
samma frågor.
Socialnämndens ordförande och kanslichefen har tagit fram ett
förslag till reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsråd. Detta
har skickats ut till pensionärs- och pensionärsföreningarna på
remiss. Inkomna synpunkter har sammanställts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 146 (uppdrag)
• Socialnämndens ordförandes och kanslichefen tjänsteskrivelse
2016-07-28 med förslag till reglemente
• Remisshandlingar
• Sammanställning av remissynpunkter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inrättar ett pensionärs- och tillgänglighetsråd
från och med den 1 januari 2017. Rådet ersätter nuvarande pensionärs- och handikappråd.
Förslaget till reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet
antas.
Riksorganisation för äldre och/eller funktionshindrade med
lokalförening i KAK-regionen erbjuds utse en ledamot och en
ersättare till rådet. Organisations företrädare måste dock vara
folkbokförd i Kungsörs kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse kommunens representanter
i det nya rådet.
Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr x/2016

KS överläggning

Under överläggningen föreslår ordföranden Per Strengbom (S) att
förelaget till reglemente ska ändras så att det framgår att SPF och
PRO får möjlighet att utse två ledamöter och ersättare, övriga
föreningar en ledamot och en ersättare till rådet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inrättar ett pensionärs- och tillgänglighetsråd
från och med den 1 januari 2017. Rådet ersätter nuvarande
pensionärs- och handikappråd.
Förslaget till reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet
antas, med justeringen att SPF och PRO erbjuds två ledamöter
och två ersättare samt övriga föreningar en ledamot och en
ersättare vardera till rådet.
Riksorganisation för äldre och/eller funktionshindrade med
lokalförening i KAK-regionen erbjuds utse en ledamot och en
ersättare till rådet, med undantag av SPF och PRO som erbjuds
utse två ledamöter och två ersättare vardera. Organisations
företrädare måste dock vara folkbokförd i Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse kommunens representanter i det nya rådet.
Antaget reglemente redovisas som KS-handling nr x/2016

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 234
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse
och nämnder med anledning av digitala
kallelser (KS 2016/358)
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se till att
kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna
och de helägda bolagen från och med årsskiftet skickas ut elektroniskt från och med årsskiftet 2016/2017.
I arbetsordningarna för kommunfullmäktige respektive styrelse
och nämnder finns bestämmelser kring kallelser. Förvaltningen
föreslår att dessa bör justeras för att stämma överens med uppdraget om digitala utskick
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-13
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 205
(Bordläggning)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse och nämnder kring kallelser
enligt förvaltningens förslag.
Den nya lydelsen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
Reviderade arbetsordningar redovisas som KS-handling nr x och
x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 235
Revidering av Krishanteringsplan för
Kungsörs kommun (KS 2012/221)
Nuvarande krishanteringsplan antogs i september 2012.
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:
544, ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur
de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till
att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas när Kungsörs kommun riskerar
att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse eller en samhällsstörning. Planen kan även användas som utgångspunkt för
hantering av höjd beredskap och krig.
Ett förslag till ny plan har nu tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-10, § 82
• Kommunchefen Claes-Urban Boström och beredskapssamordnaren Lena Mäenpää tjänsteskrivelse 2016-10-26 med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Krishanteringsplan
Kungsörs kommun”. Planen ersätter den tidigare antagna planen
från 2012.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 236
Yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten över
”Kollektivtrafik för Västmanland – Trafikplan
2030” (KS 2016/350)
Kollektivtrafikmyndigheten har upprättat ett förslag till Trafikplan
2030 och skickat ut den för remiss. Syftet med planen är att
- ge förvaltningen ett styrdokument som riktar in det långsiktiga
arbetet med trafikförsörjning av kollektivtrafik i Västmanland
- peka på en gemensam målbild och vision för regionen utifrån
långsiktigt hållbart resande för länets invånare och besökare,
med fokus på regionförstoring utifrån arbetspendling, utbildning, service och kulturutbud.
Målet är att peka på behov av mellankommunala trafiksystem och
attraktiva bytespunkter för persontransporter som möjliggör en
större sammanhängande och funktionell region.
Sista dag att svara på remissen är den 1 december 2016.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande. Synpunkterna gäller främst: pendeltågssystem, integrerad planering, målpunkter, järnvägsbanor, stombusslinje 550, relationen
Kungsör-Västerås samt befolkning och arbetspendling.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kollektivtrafikmyndighetens remiss 2016-09-29
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2016-1103

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
”Kollektivtrafik för Västmanland – Trafikplan 2030” som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2016.

KS överläggning

Justerandes sign

Under överläggningen yrkar ordföranden Pelle Strengbom (S),
Mikael Peterson (S) och Madelene Ericsson (C) bifall till förvaltningens förslag men yrkar på följande tillägg: ”Stomlinjetrafiken
är en viktig del för länets sammanhållning. Stomlinjetrafiken bör
därför vara anpassad till kommunernas lokala förutsättningar.”
Protokollsutdrag till

Kollektivtrafikmyndigheten (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag inklusive det förslag till
tillägg som ordföranden m.fl. föreslagit och finner att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
”Kollektivtrafik för Västmanland – Trafikplan 2030” som sitt eget,
dock med följande tillägg:
”Stomlinjetrafiken är en viktig del för länets sammanhållning.
Stomlinjetrafiken bör därför vara anpassad till kommunernas
lokala förutsättningar.”
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 29/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kollektivtrafikmyndigheten (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 237
Yttrande till länsstyrelsen och över strategidokumentet ”Regional Digital Agenda för
Västmanlands län” (KS 2016/400)
Länsstyrelsen och Landstinget i Västmanlands län har i bred
samverkan med länets aktörer tagit fram ett förslag till strategi för
hur
- vi i länet ska bidra till genomförandet av den nationella digitala
agendan
- vi ska verka för att uppnå målsättningen om ett Västmanland
där tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för
alla på lika villkor.
Fyra områden har tagits fram: livshändelseperspektiv, samverkan,
digitalt utanförskap och infrastruktur.
Strategin ska sedan följas av en handlingsplan.
Sista dag att svara på remissen är den 9 december 2016.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsens remiss 2016-10-28
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2016-1107

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
strategidokumente” Regional Digital Agenda för Västmanlands
län” som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 30/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 238
Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna (KS 2016/298)
Kommunstyrelsens ordförande i Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner har förklarat sin avsikt om fördjupad mellankommunal
verksamhet i en avsiktsförklaring. Kommunerna erbjuder sig att
fungera som ett ”pilotområde” i enlighet med intentionerna i den
kommande statliga utredningen om den framtida kommunstrukturen.
Avsiktsförklaringen har skickats till civilminister Ardalan
Shekarabi med önskan om ett uppföljande möte för att diskutera
frågan om hur ett konstruktivt utbyte kan läggas upp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-10-25

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den avsiktsförklaring om fördjupad samverkan som lämnats in.
Kommunchefen får i uppdrag att initiera de utredningar som kan
bli aktuella med anledning av styrgruppens beslut.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar
motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 239
Fempunktsprogram för bättre företagsklimat
(KS 2016/414)
Kommunen har fört diskussioner med företrädare för företagarna,
genom Företagarföreningen, kring hur vi ska arbeta för att förbättra företagsklimatet i Kungsörs kommun. Arbetet har utmynnat
i ett fempunktsprogram om vad vi tillsammans ska göra. En del
saker är redan påbörjade.
Företagarföreningen har antagit samma fem punkter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-10
med bifogat fempunktsprogram

Beslut

Kommunstyrelsen antar fempunktsprogrammet för bättre företagsklimat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 240
Redovisning av uppdrag – kommunal
e-postadress till politiker och försök med
elektroniska kallelser via läsplatta
(KS 2015/47)
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att
-

politiker inom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder
och styrelser i helägda bolag ska tilldelas en kommunal e-postadress

-

ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att klaragöra
ansvar och rutiner kring kommunal e-postadress, läsplattor och
ett försök med elektroniska kallelser till kommunstyrelsen och
sedan återkomma med förslag

-

bevilja en investering ”Läsplattor till kommunstyrelsen”

Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivesle för uppdraget. Arbetet kring e-postadresser till politiker och kallelse via
läsplattor har fortsatt. Något försök har dock inte genomförts.
Förvaltningen är beredd att istället genomföra kallelser via e-post
och läsplatta på bred front redan från årsskiftet 2016/2017;
-

e-postadresser och läsplattor är beställda

-

en handledning med regler och en ansvarsförbindelse håller på
att utarbetas

-

information och utbildning kommer att genomföras i slutet av
november

-

under december kommer kallelser att

-

skickas ut både i pappersform och via e-post till läsplattorna
för att sedan från årsskiftet vara helt digitala.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 35 Uppdrag
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-03

Beslut

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med att klargöra ansvar
och rutiner kring kommunal e-postadress och läsplattor till förtroendevalda slutfört.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28
Kommunstyrelsen godkänner att elektroniska kallelser med handlingar till politiker inom kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder, helägda bolag och revisorer från årsskriftet 2016/2017
får ersätta uppdraget att genomföra endast ett försök i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad

41

§ 241
Ansökan om bidrag till lokal och kommunal
naturvård (LONA) (KS 2016/418)
Kommunekologen har tagit fram två förslag till projekt enligt
förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
(LONA) som hon önskar söka statsbidrag för hos länsstyrelsen.
Projekten är följande:
- Grodjursinventering
- Sjögull – samarbete med Västerås och Eskilstuna
Projekten är sammantaget kostnadsberäknade till 1 115 000 kronor. Av detta föreslås Kungsörs kommun medfinansiera 295 000
kronor.
Ansökningstiden för projekt som ska beviljas år 2017 går ut den 1
december 2016.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunekologens förslag till projekt för LONA-ansökan
• Kommunekologens förslag till revidering 2016-11-21

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna projekten och
ansöker hos Länsstyrelsen om LONA-bidrag för att kunna genomföra dem.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunekologen, ekonomen för kommunstyrelsen,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad

42

§ 242
Svar på revisionsrapport – Översiktlig
granskning delårsrapport 2016-08-31
(KS 2016/340)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2016. I sin rapport bedömer
de att delårsrapporten sammantaget är av god kvalitet och i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Några kommentarer lämnas bl.a. kring måluppfyllelse av finansiella målet och verksamhetsmålen.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2016-10-26 jämte
revisionsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2015-11-15

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig
granskning delårsrapport 2016-08-31”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 243
Planuppdrag – Planändring området Tegeludden (KS 2015/285)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår plankommittén att se över
bestämmelserna i detaljplanen för området Tegeludden.
Kommunstyrelsen har lämnat positivt planbesked för att omvandla
planerna att bygga tre friliggande bostadshus till ett hus. Här finns
också noterat att ny detaljplan för Västra Tegeludden kommer att
påbörjas och att ny detaljplan bekostas av sökanden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gällande detaljplan för området Tegeludden
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 158 Planbesked Västra Tegeludden 6,7 och 8
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2016-10-20, § 1

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvarige –
tekniska chefen – att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för
området Tegeludden.
Planen bekostas av sökanden av planändringen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, sökande, kommunstyrelsens ekonom,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 244
Planuppdrag – Ny detaljplan för förskola i
närheten av Västerskolan (KS 2016/388)
Kommunchef Claes-Urban Boström informerade om behovet av
en ny förskola, i närheten av Västerskolan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2016-10-20, § 2

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvarige –
tekniska chefen – att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för en
ny förskola i närheten av Västerskolan.
Planen bekostas av kommunen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 245
Planuppdrag – Nya detaljplanområden för
Borgvik, kvarteret Rex, kvarteret Gjutaren,
kvarteret Drotten och kvarteren GösenGäddan (KS 2016/390)
Kommunchef Claes-Urban Boström visade nya möjliga detaljplanområden och hur man kan göra om befintliga områden, främst
hamnområdet.
Förslagen på nya detaljplaner gäller följande områden: Borgvik,
Rex, Gjutaren, Drotten, Gösen-Gäddan och Stranden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2016-10-20, § 4

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvarige –
tekniska chefen – att ta fram förslag till nya detaljplaner för
följande fem områden:
- Borgvik,
- kvarteret Rex,
- kvarteret Gjutaren,
- kvarteret Drotten och
- kvarteren Gösen-Gäddan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 246
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs
Ishockeyklubb (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Kungsörs Ishockeyklubb söker 10 000 kronor till utrustning,
främst hjälmar, byxor och skridskor, för att nyanlända barn ska
kunna delta i skridskoskolan
Föreningen har även sökt medel till vissa skydd från Idrottslyftet.
Förvaltningen föreslår att ansökan ska bifallas.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Kungsörs Ishockeyklubbinkommen 2016-11-11
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-11

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Ishockeyklubb bidrag ur den
avsatta miljonen för integrationssatsningar med 10 000 kronor till
utrustning så att nyanlända barn ska kunna delta i skridskoskolan.
Motivering: Projektet har förutsättningar för att bidra positivt till
integrationen i Kungsör.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs Ishockeyklubb, ekonomen för kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

Blad
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§ 247
Val till tre politiska samverkansgrupper i
regionen från 2017 (KS 2016/72)
Vid årsskiftet bildas tre politiska samverkansgrupper i regionen för
perioden 2017‐2018:
- äldre,
- barn/unga och
- kultur/idrott
Landstingsstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 295 att fastställa uppdraget för de tre samverkansgrupperna. Kommunerna ska
utse en ledamot och en personlig ersättare till var och en av samverkansgrupperna.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Landstinget Västmanlands underlag inför landstingsstyrelsens
sammanträde 2016-10-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till de tre politiska
samverkansgrupperna i regionen för perioden 2017-2018:

Samverkans- Ledamot
grupp
Äldre
Marie Norin Junttila (S)
Granhammar 105
736 91 Kungsör
Barn/unga
Mikael Peterson (S)
Stallmästaregatan 12
736 32 Kungsör
Kultur/idrott Per Strengbom (S)
Hogsta 102
736 91 Kungsör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Personlig ersättare
Ulla Eriksson Bergh (L)
Vikvägen 12
736 92 Kungsör
Marie Norin Junttila (S)
Granhammar 105
736 91 Kungsör
Mikael Peterson (S)
Stallmästaregatan 12
736 32 Kungsör

Protokollsutdrag till

Landstinget Västmanland, de valda, lönekontoret,
matrikeln, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-28

§ 248
Meddelanden delegationsbeslut
Fritidsintendent Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för:
-

Kungsörs Björskogs Rödakorskrets under perioden 2016-10-19
– 2019-10-18 och

-

Kungsörs Bollklubb under perioden 2016-11-07 – 2019-11-06.

Dnr KS 2016/122
Fritidschef Mikael Nilsson har den 18 oktober 2016, § 16 beviljat
Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag med 75 procent av
kurskostnaden till tre kurser.
Dnr KS 2016/96
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 22 november 2016
§ 18 beslutat om gallring av handlingar i kommunens slutarkiv –
Förmedlingsorganets handlingar kring bostadstillägg och inkomstuppgifter. Dnr KS 2016/406
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 249
Meddelanden
Dom från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen – Tillstånd
till fortsatt och utökad verksamhet inom fastigheterna Kungsör
Åkerbo Häradsallmänning S:2 och Kungsör Hogsta 1:6 i Västmanlands län. Mål nr: M3883-151. Sökande - Kungsörs Grus AB.
KS 2016/376
Avdelningschefen Magnus Ribbing har den 17 oktober 2016
beviljat Andersson i Köping AB/GM Köpings Kabel TV schakttillstånd för att ta fram befintlig kanalisation och lägga i ny fiber
på Villagatan/Thulegatan och Skolgatan v. 43 – 49 2016.
Dnr KS 2016/379 KS 2016/380
Kännedomskopior – Köpings kommuns svar till
-

Överförmyndarnämnden Surahammars kommun och

-

Överförmyndaren Hallstahammars kommun

gällande samverkan kring överförmyndarenheten.
Dnr KS 2016/231
Trafikverket har beviljat undantag från trafikförordningen –Tung
och bred transport
-

TRV 2016/93750 – Kristinehamn – Kungsör - Kalmar och
omvänt- 2016-10-25 – 2017-04-24. Dnr KS 2016/395

VA-ingenjören Christian Roos har den 27 oktober 2016 besvarat
åtta frågor från Länsstyrelsen gällande låga grundvattennivåer i
Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/385
Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av material/
underlag som kan vara till stöd i kommunernas arbete med klimataspekter i den fysiska planeringen. Därför har Länsstyrelsen låtit
en konsult ta fram en rapport - Grön infrastruktur för klimatanpassning. Dnr KS 2016/401
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Länsstyrelsen beslut om ny anvisningsfördelning av nyanlända
invandrare för bosättning 2017. Till Kungsör kommer det inga
nyanlända 2017. Dnr KS 2016/402
Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat ”Avsiktsförklaring fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”. Samarbete i projektet startar den 1 mars 2017 och kommunen ansvar bl.a. för medfinansiering av 30 000 kronor/år i tre år.
Dnr KS 2016/370
Socialnämnden har den 11 oktober 2016, § 103 antagit följande
nämndmål för tiden från 2017 till nästa mandatperiod:
•

Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016
som basår

•

I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser
av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med basår
2016

•

Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka

•

Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och
arbetslöshet

•

Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar
hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst

Dnr KS 2016/337
Barn och utbildningsnämnden har den 14 september 2016, § 50,
fastställt följande nämndmål för budgetåret 2017:

Justerandes sign

•

Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som
otrygg ska öka jämfört med basåret 2015

•

Andelen personal med adekvat högskoleutbildning ska vara
lägst 67 procent - förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år

•

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka jämfört med basåret
2015 – grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet

•

Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

Minst 85 procent av eleverna ska tillsammans med SYV
upprätta en individuell studieplan inom en månad efter sin
skolstart – VIVA, vuxenutbildning, studievägledning, SFI,
integration, gymnasium – IM språk

•

Minst 80 procent av skolmaten ska lagas från grunden. Minst
30 procent av råvarorna ska vara ekologiska.

Dnr KS 2016/337
Länsstyrelsens beslut om slutligt bidrag om 6 000 kronor till
projekt Förstudie Barkaröviken. Dnr KS 2012/79
Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 2016-10-05
Många åtgärder krävs för att klara ekonomin. Dnr KS 2016/386
Information från Västmanlands Tolkservice ägarmöte 28 oktober
2016. Dnr KS 2016/408
Kallelse till kollektivtrafikberedningens sammanträde den 14
november 2016. Dnr KS 2016/411
Skrivelse från Migrationsverket – Flera åtgärder effektiviserar
handläggningen av statliga ersättningar för asylsökningar.
Dnr KS 2016/416
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

-

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-19, § 58 – Delårsbokslut tertial 2, 2016. Dnr KS 2016/340

-

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-19 § 59 – Ny förskoleavdelning

-

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun 2016-11-08 § 265 –
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. Dnr KS 2016/356

-

Kommunstyrelsen i ’Arboga kommun 2016-11-08, § 162
– Fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna.
Dnr KS 2016/298

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokoll från:
-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2016-10-20, §§ 109-123

-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2016-10-05, §§28-37

-

Västmanlands Kommuner och Landstings sammanträde 201610-21.

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
-

Containern i Valskog. Dnr KS 2016/381

-

Fråga om bibliotekskostnad Dnr KS 2016/403

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:
-

Förlängning av avtal avseende Ramavtal Tekniska konsulttjänster Område D. Besiktning gata, väg, trafik, park, vattenoch avloppsledningar – Structor Dalarna AB. Avtalstid: 201610-01 - 2017-09-30. Dnr KS 2016/382

-

Teknisk service på storköksmaskiner – Westergrens Storköksteknik AB. Avtalstid: 2016-10-01 - 2020-09-30.
Dnr KS 2016/396

-

Kolonial, färska och frysta livsmedel - Menigo Foodservice
AB. Avtalstid: 2016-06-01 - 2018-05-31. Dnr KS 20146/397

-

KAKS lilla Mejeri & Färska grönsaker, frukt och potatis.
Avtalstid: 2016-05-02 - 2018-04-30. Dnr KS 2016/399

Tekniska chefen Stig Tördahl har tecknat följande avtal:

Justerandes sign

-

Licensavtal avseende geodata med Esri Sverige AB den 3
oktober 2016. Dnr KS 2016/383

-

Markupplåtelseavtal – Kanalisation, optofiber med Köpings
Kabel-TV AB den 7 juni 2016. Berörda fastigheter: Kungsör
Valskog 4:1 och Kungsör Valskog 8:1. Dnr KS 2016/387

-

Entreprenadskontrakt med Tuna Förvaltning och Entreprenad
AB den 28 oktober 2016 gällande tillbyggnad av äldreboende,
Södergården. Dnr KS 2016/410
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Skrifter:
-

Vägledning för kommunal viltförvaltning – rapport från
Länsstyrelsen, Västmanlands län. Dnr KS 2016/221.

-

Ny parkeringsbok från SKL

-

Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom det svenska
biblioteksväsendet

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

-

16:57 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd
enligt AGS-KL

-

16:58 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 250
Ändring av kommunfullmäktiges finansiella
mål 2017 (KS 2016/180)
Kommunfullmäktige mål 2017 beslutade i juni 2016. Ett av dessa
är det finansiella målet ”Kommunens resultat ska utgöra minst en
och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.”
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målet förändras för
2017 till en procent av skatteintäkter och statsbidrag. Förslaget
bygger på att den politiska majoriteten efter höstens budgetarbete
lagt fram ett gemensamt förslag till budget för 2017 som innebär
att kommunens resultat efter skatter och statsbidrag inte kommer
att uppgå till 1,5 procent.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ändrar det finansiella målet som lyder:
”Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av
skatteintäkter och statsbidrag varje år”
till
”Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter
och statsbidrag under 2017”.

KS överläggning

Under överläggning framförs följande yrkanden:
-

Stellan Lund (M) och Madelene Ericsson (C) yrkar avslag och
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslaget.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkanden
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ändrar det finansiella målet som lyder:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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”Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av
skatteintäkter och statsbidrag varje år”
till
”Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag under 2017”.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Madelene Ericsson
(C) och Stellan Lund (M) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 251
Komplettering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning – lägenhetsregister (KS 2016/434)
Regeringen har besluta att lägenhetsregister ska upprättas i
kommunen den 1 januari 2010. Det innebär att kommunen blir
ansvarig för ajourhållningen av registret.
Hanteringen av ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister
måste tilldelas en nämnd. Därefter kan nämnden delegera rätt att
fatta beslut enligt lägenhetslagen till en förtroendevald eller anställd i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2016-07-18

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige kompletterar kommunstyrelsens reglemente
med följande punkt till § 23 under avsnittet Kommunstyrelsens
uppgifter enligt speciallagstiftningen:
”Kommunstyrelsen svarar för
---• ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister”

Under förutsättning att kommunfullmäktige ger uppgiften att hantera ovanstående uppgifter till kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen att komplettera sin delegationsordning under punkten
Övrigt med:
Ärende: Beslut enligt lagen om lägenhetsregister
Delegat: Tekniska chefen
Anmärkning: Rätt att delegera vidare

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 252
Investering – Inventarier till ny förskoleavdelning (KS 2016/398)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering – Inventarier till ny förskoleavdelning.
Investeringen beräknas till 290 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-10-19, § 59
med tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inventarier till ny förskoleavdelning”. Investeringen får ianspråkta 290 000 kronor ur
kommunens investeringsbudget och barn- och utbildningsnämnden
tillförs de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 15 år.

När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

