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§
Svar på motion – Inför årligt miljöbokslut
(KS 2017/38)
Madelene Ericsson (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
I kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar står bl.a.
-

Som medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner rapporteras
årligen ett antal nyckeltal in. En större del av ekokommunerna
använder dessa nyckeltal för att årligen beskriva och rapportera
sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen som sitt
miljöbokslut.

-

Internt i kommunen pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal
för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på komplettering med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommunen som organisation.

-

Förvaltningen är positiv till förslaget om gröna nyckeltal. En
förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut.

-

Miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie
verksamheten i samtliga förvaltningar och inte en separat företeelse. Miljö bör därför ingå i ordinarie process för
rapportering.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 28
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om separat miljöbokslut.
Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna
nyckeltal som redan används och årligen redovisa dessa på
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Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-05-04

KS 2017/38

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Miljöstrateg Therés Andersson

Förslag till svar på motion – Inför årligt miljöbokslut
Beskrivning av motionen
Centerpartiets Madelene Ericsson har i sin motion yrkat på att Kungsörs kommun
ska fastställa gröna nyckeltal och införa ett årligt miljöbokslut i syfte att förbättra
uppföljningen och synliggöra resultaten av kommunens miljöarbete.
Nulägesbeskrivning
Då kommunen är en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) så rapporteras årligen ett antal nyckeltal in eftersom detta är ett
krav på samtliga 109 medlemmar. Vid en mindre omvärldsanalys kan man se att
en större del av ekokommunerna använder Sekoms nyckeltal för att årligen beskriva och rapportera sitt miljöarbete. Många benämner även redovisningen av
nyckeltalen som sitt miljöbokslut.
Sekoms nyckeltal är uppdelade i två kategorier, de som rör kommunen som geografiskt område och de som rör kommunens egen organisation. Nyckeltalen berör
till exempel koldioxidutsläpp från verksamheter och transporter, ekologisk odling, avfall, ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen och skyddad
natur.
Kommunen har varit med i inrapporteringen sedan den började 2002 och deltog
även aktivt i arbetet med att revidera och utveckla nyckeltalen under 2012.
Internt i kommunen pågår dessutom för närvarande ett arbete med att ta fram
nyckeltal för samtliga verksamheter. I detta arbete finns förslag på komplettering
med mer lokala gröna nyckeltal som berör kommunen som organisation.
I dagens riktlinjer för förvaltningarnas verksamhetsberättelser och bokslut finns
miljö med som en särskild punkt att beakta och redovisa.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00
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KS 2017/38

Ert datum

Er beteckning

Kungsörs kommuns ställningstagande
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till motionärens förslag om gröna
nyckeltal. En förstärkt och tydligare beskrivning av nyckeltalen och de årliga
resultaten skulle kunna fungera som en form av miljöbokslut.
Då miljöarbetet bör ses som en integrerad del av den ordinarie verksamheten i
samtliga förvaltningar och inte en separat företeelse så bör miljö ingå i de
ordinarie rapporteringsprocesserna.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår förslaget om separat miljöbokslut.
Miljöstrategen får i uppdrag att förstärka och förtydliga de gröna nyckeltal som
redan används och årligen redovisa dessa på kommunens webbplats tillsammans
med en utökad analys av resultaten.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Svar på motion – Återbruksplan för upprustning och renovering av kommunens inventarier (KS 2017/39)
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en
verksamhet för återbruk.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya

-

viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom
LSS-omsorgen och på återvinningen

-

organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas

-

kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnadsskede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter.
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbrukade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få
nytt liv och komma till användning.

Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk
av kommunala inventarier.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras
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av de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier.
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§
Svar på motion – Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Björskogs skola får blir
ett eget tillagningskök snarast, dock senast januari 2018. Köket ska
enligt motionären laga mat till förskola, skola och fritidshem.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

nuvarande kök i Björskogs skola är ett mottagningskök och
tillagning görs i köket vid Kung Karls skola

-

i den nya skolan son nu uppförs byggs ett kök med kapacitet
för att laga mat till förskolor och samtliga grundskolor i
Kungsörs kommun

-

om ett tillagningskök startas i anslutning till Björskogs skola
blir det lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhållning av mat, något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs
skola, minskat antal och kostnad för transporter mellan
Kungsör och Valskog samt krav på en viss upprustning av
köket i Björskogs skola.

Förslaget om tillagningskök i Björskogs skola är praktiskt genomförbart. En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras
om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att utreda förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogs
skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transporter.
Med detta förklaras motionen besvarad.
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Svar på remiss – Öppna tillagningskök i Björskogs
skola.
Vid kommunfullmäktiges sammansträde den 13 februari 2017 lämnades en
motion där Hans Carlsson föreslår att kommunens ska låta Björskogs skola få bli
ett eget tillagningskök.
Björskogs skola har för närvarande ett mottagningskök. Tillagning av den mat
som servas i Björskogs skola görs i köket vid Kung Karls skola. Även i den nya
skola som nu är under uppbyggnad i Kungsör kommer det att finnas ett
tillagningskök med kapacitet för att laga mat till förskolor och samtliga
grundskolor i Kungsörs kommun.
Om ett tillagningskök skulle startas i anslutning till Björskogs skola så skulle det
innebära att:
• Det skulle bli lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhållning av
maten som servas vid Björskogs skola.
• Det skulle behövas något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs skola.
• Antalet transporter mellan Kungsör och Valskog och kostnaden för dessa
skulle minska.
• En viss upprustning av köket i Björskogs skola skulle behövas.
Det förslag som föreslås i motionen är praktiskt genomförbart.
En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras om
kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget.

Felipe Rivera
Kostchef
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§
Förenklad delårsrapport per den 30 april
2017 – Kungsörs kommun (KS 2017/229)
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.
Detta brukar göras i en delårsrapport per den 30 april och ett
delårsbokslut per den 31 augusti.
Årets delårsbokslut per den 30 april görs i en förenklad version.
Ekonomienheten är mitt uppe i förberedelserna inför byte av
ekonomisystem.

Sammanställningen är inte klar inför utskick av
kallelsen. Rapporten ska behandlas på budget- och
bokslutsberedningens möte före kommunstyrelsen den
22 maj.
Underlaget skickas ut senare.
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§
Delårsrapport per den 30 april 2017 –
Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2017/234)
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen visar på ett underskott på 667 000 kronor jämfört med
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport 1 2017 Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping Arboga Kungsör

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
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Delårsrapport 1 Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungör 2017

Delårsrapport 1 2017
Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping Arboga Kungsör
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något. Nu pågår ett arbete med att
flytta hem medlemskommunernas
ensamkommande barn som tidigare
placerats på boenden i andra kommuner. Dessa barn ska då ha god
man i Köping, Arboga eller Kungsör.
Positivt är att många är intresserade
av att vara god man till ensamkommande barn, vilket medfört att det
inte varit några problem med att utse
ställföreträdare.

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping,
Arboga och Kungsörs ansvarsområden och mål
Gemensamma överförmyndarnämndens ansvarsområden
Överförmyndarnämndens ansvarar
för att överförmyndarverksamheten
bedrivs enligt regler i föräldrabalken
och andra författningar knutna till
verksamhetsområdet.

När det gäller övriga huvudmän kan
en ökning skönjas när det gäller huvudmän med psykisk ohälsa och/eller
missbruksproblematik. Huvudmän
med allt mer komplex problematik
medför att det blir svårare för kansliet att hitta lämpliga gode män.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll
över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare), samt pröva
tillståndsärenden i enskilda fall. Syftet med tillsynen av ställföreträdare
är att förhindra att barn eller vuxna
(huvudmän) som inte själva kan ta
tillvara sin rätt i samhället missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Allt fler huvudmän har inte tillräckliga ekonomiska tillgångar för att
arvodera sin ställföreträdare. Det
innebär att det är medlemskommunerna som betalar arvodena i stället
för huvudmannen. Medlemskommunerna arvoderingskostnader kommer
således att öka framgent.

Överförmyndarnämnden förordnar
gode män till ensamkommande barn.
Gode mannen agerar i vårdnadshavares och förmyndares ställe och har
rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska
och rättsliga.

Överförmyndarnämnden har fått förfrågningar från Hallstahammars och
Surahammars kommuner om inträde
i gemensamma nämnden från och
med 2019-01-01. Diskussioner förs
kring detta och kring hur ett förvaltningsmässigt samarbete skulle kunna
utformas under perioden fram tills
dess.

Nuläge och framtiden
Den gemensamma överförmyndarnämnden startade verksamheten
2015-01-01. Överförmyndarkansliet
består av tre handläggare och en assistent som utgör överförmyndarverksamheten i Köping, Arboga och
Kungsör.
Under verksamhetens första år blev
flyktingströmmen till Sverige och det
stora antalet ensamkommande barn
med behov av god man en stor utmaning för kansliet. I slutet av 2016 har
antalet ensamkommande barn avtagit
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Mål – Effektiv verksamhet
Gemensamma överförmyndarnämndens bidrag till kommunernas mål
Den gemensamma överförmyndarnämnden har fullmäktigemål från tre
kommuner att beakta. Verksamhetsplanen utgår ifrån de mål som är gemensamma för medlemskommunerna.

Målet utgår ifrån medlemskommunernas
fullmäktigemål:
•

Arboga kommun ger ett gott bemötande
och god service

•

Kungörs verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och tjänster

•

Köping är en kommun med hög kvalitet

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt
rätt håll

Mål – Trygghet i livets skeenden

Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni

Målet utgår ifrån medlemskommunernas
fullmäktigemål:

Att huvudman får ställföreträdare inom tre
månader från att ansökan inkommit

• Arboga är tryggt och säkert

Att ställföreträdarna är nöjda med tillgängligheten

• Kungsörs kommun är en attraktiv och
trygg plats att bo och verka i, där vi tar
tillvara närsamhällets möjligheter

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse:
• verka för god tillgängliget i kontakterna
med ställföreträdarna

• Trygghetsfrågorna är en viktig del för att
Köpings kommun ska vara en bra kommun att bo i
Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt
rätt håll
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse:
• stödja ställföreträdarna så de känner
sig trygga i sitt uppdrag och genom det
öka tryggheten för huvudmännen
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•

utveckla verksamhetsprocesser och
standardiserade arbetssätt

•

effektivisera verksamhetssystemen

Ekonomi

Ekonomi
Driftbudgetuppföljning 1 2017
Tabell 1 Nämndens övergripande ekonomi

Område

Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
Jan-April

Prognos
2017

139

119

25

119

Överförmyndarkansli

2 308

2 357

890

2 357

Arvoden ställföreträdare

2 391

1 724

1 663

2 391

Summa

4 839

4 200

2 578

4 867

Överförmyndarnämnd

Kommentar:
Uppföljningen per sista april ger att en stor del av budgeten för arvoden till ställföreträdare är förbrukad. Den största delen av utbetalningar till ställföreträdare
sker denna period och ska enligt nämndens mål vara genomföra vid halvårsskiftet.
Vi har i år prioriterat granskning av årsräkning för att underlätta budgetuppföljning och prognoser för verksamheten. I denna första uppföljning finns det få indikationer på att helårsresultatet skulle avvika nämnvärt mot 2016 års resultat.
Detta innebär att nämnden troligtvis uppvisar ett underskott om 667 tkr vid årets
slut. Fördelat mellan medlemskommunerna blir detta Köping 358 tkr, Arboga 192
tkr och Kungsör 117 tkr.
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Sammanställning av mål och indikatorer med utgångsläge

Sammanställning av mål och indikatorer med utgångsläge
Tabell 2 Sammanställning av mål och indikatorer

Överförmyndarkansliet
Mål

Indikator

2015

2016

Trygghet i livets
skeenden

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar
(betygsindex SCB)*

50 %

i.u.

2015
Att årsräkningarna är
slutgranskade 30 juni

Effektiv verksamhet

2017
jan-april

2017
prognos

2016

2017
jan-april

2017
prognos

Nytt mått

75 %

63 %

95 %

Att huvudman får ställföreträdare inom tre månader från att ansökan
inkommit

Nytt mått

90 %

i.u.

90 %

Att ställföreträdarna är
nöjda med tillgängligheten

Ny
mätning

Ny
mätning

i.u.

*ovägt kommungenomsnitt i KAK-regionen

Kommentar:
Granskning av årsräkningar för 2016 har prioriterats genom att två extra resurser
visstidsanställts under perioden februari till maj, med möjlighet till förlängning.
Årets granskning uppgick till 63 procent efter tertial 1. Vid motsvarande tidpunkt
förra året var andelen 43 procent. Vi bedömer att andelen granskade årsräkningar
kommer att vara omkring 95 procent vid halvårsskiftet. Differensen mot målet
beror på att det vanligtvis är ett antal gode män som trots många påstötningar inte
inkommit med underlag till årsräkningar i tid.
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Kommunstyrelsen
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§
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Ärendet bereds i budgetberedningen vid ett extra möte
före kommunstyrelsen den 22 maj.
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§
Budgetramar 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram
ett förslag till budgetramar för 2018-2020. Förslaget bygger på den
centrala ledningsgruppens förslag till korrigerat förslag utifrån
kända budgetförutsättningar, antaganden och kända önskade
tillskott samt majoritetens prioriteringar.
Förslaget innebär planering utifrån:
- invånarantal om 8 500 personer
- löneutrymme om 2,7 procent
- prisökningar och ökning av intäkter (vägt lön/övrigt) samt
ökad hyror om 1,4 procent
- investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Södergården och nya skolan)
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är:
2018
2019
Nya poolbilar
460
230
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
Inventarier Södergården
5 500
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
9 470
SUMMA
26 560 10 000

2020
0
100
200
9 700
10 000

Förslaget till ramar är (i miljoner kronor):
Budget Ram Ram Ram
2017
2018 2019 2020
Kommunstyrelsen
71,0
72,5
74,5
76,2
Barn- och utbildningsnämnden
207,8 218,5 226,0 233,7
Socialnämnden
226,3 229,8 241,5 246,3
DELSUMMA
505,1 520,8 542,0 556,2
Finans
510,1 527,2 531,0 436,0
NETTO
5,0
6,4 -11,0 -20,2
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-08, § 2
med underlag
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Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2017-05-22, § xx

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2018 och plan för 2019-2020, i miljoner kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Budgeterat resultat

Ram
Plan
Plan
2017
2018
2019
72,5
74,5
76,2
218,5
226,0
233,7
229,8
241,5
246,3
527,2
531,0
436,0
6,4
-11,0
-20,2

Investeringsvolymen för 2018 maximeras till x miljoner kronor,
exklusive bolagskoncernen.
Internräntan fastställs till 1,7 procent.
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§
Kommunfullmäktiges mål 2018
(KS 2017/222)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara,
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha
maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018:
•

Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.

•

Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000
invånare år 2025.

•

Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och
Kungsörs KommunTeknik AB

•

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden

•

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.

Ett beslut har fattats om tillfällig ändring av första målet under
2017.
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen. Budgetberedningen
föreslår oförändrade mål.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 (mål 1-4)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 215 (ändring
mål 1 under 2017)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 25 (mål 5)
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-05-08, § 3
Protokollsutdrag till
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Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
KS BB beslutsförslag
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktig beslutar att de kommunövergripande kommunmålen för 2018 ska vara oförändrade.
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§
Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige (KS 2017/159)
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför
nuvarande mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har
åter aktualiserats.
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m.
föreslår enhälligt att antalet mandat minskas till 31.
Kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Kungsör
har i nuläget 39 mandat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05
med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 76 Bordläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden.
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Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-05

KS 2017/159

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför nuvarande
mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har åter aktualiserats.
Kungsörs kommun har idag 39 mandat.
Kommunallagen slår bl.a. fast att
-

kommuner med 8 000 röstberättigade eller därunder ska ha ett uddat antal
ledamöter i kommunfullmäktige som är minst 21

-

ett eventuellt beslut om att ändra antalet ledamöter i fullmäktige måste fattas
före utgången av februari månad valåret

Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat frågan
utifrån ett underlag kommunstyrelsens förvaltning tagit fram (bilaga 1).
Förvaltningen har studerat hur många mandat respektive parti skulle få vid 39, 31
och 21 mandat med utgångspunkten att de får exakt lika många röster som vid
2014 års val.
Kommittén ställde sig enhälligt bakom ett förslag att minska antalet mandat till
31 ledamöter.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Partiernas andel av rösterna vid valet till kommunfullmäktige 2014:
Parti
M
C
L
KD
S
V
MP
SC
Övriga partier

% av rösterna
18,23
12,85
8,67
3,39
35,54
5,4
3,88
11,59
0,4

Antal platser i kommunfullmäktige
Resultat vid simulering med 2014 års resultat
(Samma resultat med devisor 1,4 och 1,2)
Parti
Antal
Antal mandat
röster
39
31
21
M
969
7
6
4
C
683
5
4
3
L
461
3
3
2
KD
180
1
1
1
S
1 889
14
11
7
V
290
2
2
1
MP
206
2
1
1
SD
616
5
3
2

Kartellerna i kommunfullmäktige (nuvarande karteller)
Resultat vid simulering med 2014 års resultat
Parti
Antal mandat
39
31
21
M + C + KD
13
11
8
S + L + V + MP
21
17
11
SD
5
3
2

Bilaga 1

Mandatens fördelning i turordning
Mandat
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

39 mandat
Divisor
Divisor
1,4
1,2
S
S
M
M
S
S
C
C
SD
SD
S
L
L
S
M
M
S
S
C
V
S
C
V
S
SD
SD
M
M
S
S
L
MP
MP
L
S
KD
M
S
C
M
KD
C
S
S
SD
SD
S
S
M
M
S
S
C
C
V
V
L
L
S
S
M
M
SD
SD
S
S
C
C
S
S
M
M
S
S
MP
MP
SD
SD

31 mandat
Divisor Divisor
1,4
1,2
S
S
M
M
S
S
C
C
SD
SD
S
L
L
S
M
M
S
S
C
V
S
C
V
S
SD
SD
M
M
S
S
L
MP
MP
L
S
KD
M
S
C
M
KD
C
S
S
SD
SD
S
S
M
M
S
S
C
C
V
V
L
L
S
S
M
M

21 mandat
Divisor Divisor
1,4
1,2
S
S
M
M
S
S
C
C
SD
SD
L
L
S
S
M
M
S
S
V
V
C
C
S
S
SD
SD
M
M
S
S
MP
MP
L
L
KD
KD
S
S
M
M
C
C
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§
Regional digital Agenda för Västmanlands
län (KS 2016/400)
Länets kommuner har rekommenderats att anta den Regionala
Digitala Agendan för Västmanlands län samt delta i arbetet med
att ta fram en regional handlingsplan.
Avsikten med en regional digital agenda för Västmanland är att få
till stånd ett sammanhållet arbete inom länet och ta tillvara den
potential och möjligheter som digitaliseringen ger, för att möta
befintliga och kommande samhällsutmaningar. Målsättningen i
strategin är: 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.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen ska anta
agendan. Länets kommuner har olika förutsättningar och behov.
Av den anledningen bedömer kommunstyrelsens förvaltning att ett
arbete med att ta fram en regional handlingsplan inte har samma
möjligheter att möta de lokala behoven som en lokal
handlingsplan.
Förvaltningen föreslår att kommunens ska följa utvecklingen av
regionens arbete med att ta fram en regional handlingsplan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Regionsstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 71 Regional Digital
Agenda
• Förslag till strategi – Regional digital agenda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar den regionala digitala agenda som sin
egen.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att följa regionens
arbete med att ta fram en regional handlingsplan.

Justerandes sign
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– en strategi för
västmanlands län
Digitalisering genomsyrar hela samhället

attraktivitet. Det är av hög prioritet att
förenkla vardagen för enskilda och ge
förutsättningar till företag, organisationer
och offentliga verksamheter att växa och
utvecklas hållbart.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan regeringen1,
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Landstinget
Västmanland, att i samverkan med andra aktörer
ta fram en regional digital agenda som stödjer det
nationella målet om att Sverige ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter2.

Samsyn kring grundläggande
förutsättningar
Strategin utgör stommen för det gemensamma
arbetet med en ökad digitalisering i länet och
har växt fram under en workshop våren 2016
där utgångspunkten var: ”Hur kan vi använda
digitaliseringens möjligheter i Västmanland”3.

Regional digital agenda – en strategi för västmanlands län

Den regionala digitala agendan för Västmanlands län
är en del i ett större sammanhang. Agendan knyter an
till strategiskt arbete med digitalisering och regional
utveckling på europeisk, nationell och regional nivå
samtidigt som den tar sin utgångspunkt i regionala
utmaningar och behov i Västmanland. Strategin har
en stark koppling till regeringens satsning Digitalt
först4 och den nationella bredbandsstrategin5. Vidare
är intentionen är att den ska bidra till genomförandet
av länets utvecklingsprogram (RUP) och andra antagna utvecklingsstrategier, Europa 20206, men också
satsningar som Smartare Välfärd7.

Skapa värde för hela länet

Avsikten med en regional digital agenda för Västmanland är att få till stånd ett sammanhållet arbete inom
länet och ta tillvara den potential och möjligheter
som digitaliseringen ger, då vi ska möta befintliga och
kommande samhällsutmaningar. Digitaliseringen är
bland annat en del av lösningen för att möta samhällsutmaningar med en åldrande befolkning, urbanisering, människans klimatpåverkan samt företagens
konkurrenskraft på en global marknad.

Den regionala digitala agendan ger länet förutsättningar
för gemensamma vinster och skapar värde för invånarna
både regionalt och lokalt. Det kan röra sig om såväl:
• Stordriftsfördelar
• Utbyggnad av infrastruktur
• Användning av gemensamma resurser
och kompetenser
• Gemensamma upphandlingar
• gemensamt ansvar för det digitala innanförskapet
• Länet förbereds för att anslutas till de
nationella initiativen
• Invånarna får tillgång till samma utbud av tjänster
oberoende av vart man befinner sig i länet.
Hur stora vinster och nyttor det blir beror de
överenskommelser som görs i handlingsplanen.

Resultatet från vårens workshops är en
samsyn om viktiga grundläggande förutsättningar för arbetet med digitalisering:

Livshändelseperspektiv
Enkla, smarta lösningar som utgår från
användarens perspektiv i livets olika skeden.

Samverkan
För att lyckas är det avgörande att
aktörerna i länet arbetar tillsammans.

Digitalt innanförskap
Allas möjlighet, förmåga och kunskap att
tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.

Infrastruktur
Tillgänglighet till säker och snabb
uppkoppling i hela länet.

1
Avsiktsförklaringen tecknades med IT-ministern Anna-Karin Hatt i februari 2013. 2It i människans tjänst- en digital agenda för Sverige (2011). 3 Open Space är en särskild
mötesmetod; Konferensen hölls i Ramnäs den 21 april 2016. 4 Satsningen Digitalt först pågår 2014-2018 utifrån målet att driva på en digital förnyelse av det offentliga
Sverige. Regeringens mål för e-förvaltningspolitiken är att den offentliga förvaltningen ska bli enklare, öppnare och effektivare. Med digitalt först menar regeringen bland
annat att människan och företaget sätts i centrum när myndigheter, kommer och landsting ska ta fram nya digitala lösningar och där digitala lösningar, där det är möjligt och
relevant, utgör individens och företags förstahandsval. Digitalt först förutsätter en samverkan med näringsliv, akademi och civilsamhälle. 5 Sverige helt uppkopplat 2025 –
en bredbandsstrategi. 6 Europeiska Unionens utvecklingsstrategi som fokuserar på hållbar, smart och inkluderande tillväxt för alla. 7Smartare välfärd är SKL:s satsning på
informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden.
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Ett livskraftigt västmanland
Västmanlands län ska kännetecknas av ett digitalt
innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag
eller vistas här. Det innebär att, oavsett var du befinner dig ska det vara enkelt att ta del av offentlig och
kommersiell information och service. En förutsättning för detta är att det finns en fysisk infrastruktur
som medger stabila och snabba uppkopplingar i alla
delar av länet och kunskaper om tjänsteutbud och
tjänsternas användning. E-tjänster ska finnas tillgängliga för alla på lika villkor och utgå från invånarens/människans livssituation och företagens behov.

Det digitala innanförskapet i Västmanland betyder
att förutsättningarna för att vara digitalt delaktig
är likvärdiga oavsett vilken kommun i länet du bor
eller vistas i, en större tätort, småort, landsbygd eller
glesbygd. Livshändelseperspektivet tillsammans med
digitalisering ger förutsättningar för att de administrativa gränserna mellan offentliga aktörer suddas ut
och ersätts av funktionella samband. Målsättningen
för länet är ”Ett Västmanland där tillgängliga digitala
tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor”.
Att målsättningen börjar med Ett Västmanland tydliggör det gemensamma åtagandet av länets aktörer
som utifrån likvärdiga mandat gör målsättningen

MÅLSÄTTNING:
Ett Västmanland där
tillgängliga digitala
tjänster möjliggör
ett enklare liv för
alla på lika villkor

möjlig. Det tydliggör också att vi avser ge invånarna
möjlighet att använda, med varandra, sammanhängande och integrerade e-tjänster. Genom en god
samverkan skapar vi förutsättningar för att alla på
lika villkor kan ta del av digitaliseringens möjligheter
och där varje individ på ett enkelt sätt kan styra och
hantera sin vardag med hjälp av IT.
Målsättningen innebär vidare att statlig och kommunal service och information är digitaliserad och enkel
att ta del av. Det innebär också att offentliga aktörer
ställer om den egna verksamhetens arbetssätt och
processer för att uppnå digital mognad och därmed
kunna tillvara digitaliseringens fulla potential till
effektivisering och innovation.
Västmanland ska vara ett attraktivt län där alla
människor ges lika villkor för att vistas, leva, bo och
verka. Robust och snabbt bredband i hela länet ger
invånare, näringsliv och offentliga aktörer samma
möjligheter att använda elektronisk kommunikation
och digitala tjänster.

Livshändelseperspektiv
med individen i fokus

Den digitala strategin för länet bygger på livshändelseperspektivet. Det betyder att invånaren står i
centrum och utgångspunkten för digitalisering är
invånarens olika skeden i livet. Exempel på livshändelser
är att ”Bli och vara förälder” och ”Starta företag”.

Samhället står inför en förändring i sin grundläggande
struktur i och med digitaliseringen8. Idag utvecklas
många e-tjänster utifrån den egna organisationens
behov och inte utifrån användarens (detta är även en
av de större utmaningarna vi har att hantera i länet).
Det får till följd att invånare och företagare själva
måste samordna och förmedla information mellan
olika myndigheter och organisationer, då tjänsterna
är utvecklade var för sig och inte kommunicerar. När
invånarens grundregistrering inte kan återanvändas
av myndigheter och organisationer bidrar det till
felregistrering och feltolkning av inkomna handlingar. Drift-, förvaltnings- och utvecklingskostnader blir
också onödigt höga när IT-system hanteras separat
och inte kan kommunicera med varandra.

I det digitala Västmanland avgör invånarna när och
hur digitala möten ska äga rum. Därigenom förändras
perspektivet, från myndighetsorienterat till användarorienterat, från myndigheternas egna verksamhets-

Regional digital agenda – en strategi för västmanlands län

processer till invånarnas behov som skiftar beroende
på livshändelse. Invånarnas behov spänner både över
offentlig och privat sektor9. Det ska vara enkelt för den
enskilda i kontakterna med myndigheter/organisationer för att kunna ta del av de tjänster som erbjuds och
därför behöver slutanvändaren kopplas in i ett tidigt
skede vid utveckling av digitala tjänster. Detta skapar
förutsättningar för ett minskat digitalt utanförskap.

Länets aktörer måste aktivt arbeta utifrån livshändelseperspektivet vid all verksamhetsutformning där
digitaliseringens möjligheter förenklar individens liv.

Olika organisationers system ska kunna samverka,
samordnade interna processer/flöden ”en väg in” och
samordning mellan organisationer, lyfta blicken från
den egna organisationen och dess behov för att möjliggöra samverkan och se möjligheter för individens
och företagens bästa.

Det inbegriper ett förändrat tankesätt för myndigheter
och organisationer så att system kan samverka, på
ett för invånaren optimalt sätt, med varandra; – ett
förhållningssätt där samverkan är en förutsättning
och en självklarhet.

Sammanhängande livshändelser ”Bli och vara förälder”
• MVC
Offentlig/privat

• Försäkringskassan

• Tandvård

• Teleoperatörer

• Banken

• Skatteverket

• BVC
Offentlig/privat

• Arbetsförmedling

• Polis (ex pass)

• Barnkliniken

• Elevvård

• Idrottsföreningar och annan
föreningsverksamhet

• Kvinnokliniken

• Trossamfund

• Arbetsgivare

• Apotek

• Kollektivtrafik
• Försäkringsbolag

• Förskola/skola/utbildning
Offentlig/privat/ideel

Bilden illustrerar livhändelsen ”Bli och vara
förälder” och exempel på olika kontakter som
det kan innebära för den enskilde invånaren.

8

Arbetssätt och processer automatiseras. 9 E-delegationens principer för digital samverkan.
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Samverkan

Digitalt innanförskap

Ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser
kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt. Västmanland ska
därför utgå från grund- och arkitekturprinciperna
för digital samverkan10. För att uppnå detta behöver
gemensamma förutsättningar för digital utveckling
vara på plats. Identifierade gemensamma funktioner,
utmaningar och behov samt användarens upplevelse av
nyttan är motiven för samverkan mellan länets aktörer.

Det finns många som inte känner sig delaktiga i det
nya informationssamhället och som upplever ett
digitalt utanförskap. Det innebär att livet begränsas
för enskilda individer och företag samtidigt som det
är en samhällsutmaning i en tid när allt fler tjänster
och funktioner digitaliseras. Det är därför viktigt att
sträva efter ett digitalt innanförskap som omfattar
alla i hela Västmanland. Det digitala innanförskapet
är jämställt och jämlikt.

Gemensamt ska vi reglera formerna för samarbete
mellan länets aktörer där vi vågar tänka i nya banor
och utmana befintliga arbetssätt för att säkerställa
att tjänsterna och utbudet är tillgängligt för alla och
på lika villkor. Olika aktörer uppfyller olika funktioner och roller i samhället, har tillgång till olika
kompetenser och resurser. För att kunna nå strategins övergripande målsättning behöver alla dessa
aktörers kompetenser och resurser tas tillvara.

Samverkan ska i första hand ske i befintliga grupperingar och nätverk för att bli en integrerad del av ordinarie
verksamhet. Samverkan ökar förutsättningarna för alla
att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter på lika
villkor, samtidigt som det inte hindrar egna initiativ
kring digital utveckling. Bildande av nya samverkansformer ska endast ske där befintliga strukturer saknas.
Tjänsterna ska vara säkra och ha god kvalité som utvecklas i takt med förändrade behov. Därtill ska det
vid nyutveckling av tjänster säkerställas om tjänsten
är unik för just det användningsområdet eller om det
är en del av ett större sammanhang.
I alla insatser är ett länsinternt samarbete en förutsättning men inte tillräckligt. Västmanland kan inte
göra detta på egen hand utan är beroende av att ett
arbete bedrivs på såväl nationell som europeisk nivå.
10
13

Det digitala innanförskapet handlar om möjligheten
för alla att delta i samtliga aspekter av samhällslivet
och att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter
som invånare genom digitala kanaler. Det innebär att
alla kan använda de möjligheter som digitaliseringen
erbjuder, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning
och kunskapsnivå eller andra förutsättningar som
kan beskrivas som sociala, ekonomiska, kulturella
eller etniska11. Kunskaper om hur digitala tjänster
och applikationer kan förenkla livet för enskilda och
företag behöver spridas mer.

Trots att Sverige har en hög digital mognad har den
digitala utvecklingen börjat sakta in12 och omkring
en miljon människor beräknas befinna sig i ett digitalt utanförskap13. Orsakerna till detta är framför allt
bristande intresse och upplevelsen av att tekniken
är krånglig14. Bristande bredbandsuppkoppling i
hemmet och/eller mobiltäckning är andra orsaker till
känslan av utanförskap, framför allt på landsbygden
och i glesbygden i alla delar av länet. Tillgången till
fysisk uppkoppling är dock inte alltid tillräcklig för
att man ska ta del av det digitala samhället. Många
äldre, men även yngre, upplever att de har otillräckliga kunskaper om digital teknik och viljan att prova
en ny teknisk lösning finns inte hos alla. Det går också
att se ett samband mellan andra socioekonomiska
faktorer och internetanvändning15. Därtill är olika

Ibid. 11It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, 2011 (s. 20). 12EU Digital Scoreboard, Index för digital ekonomi och digitalt samhälle, Landsprofil Sverige 2016.
Svenskarna och internet 2015. 14Ibid.
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”Senast 2025 ska alla
bostäder och arbetsplatser
i Sverige vara anslutna
till framtidens snabba
bredbandsnät.”

typer av funktionshinder utmaningar att hantera.
Att funktionshinder utgör ett hinder för digitalt
innanförskap är i viss mening en paradox, eftersom
digitala verktyg och hjälpmedel kan bidra till en förenklad vardag och delaktighet i samhället för dem.
Vägen till ett digitalt innanförskap omfattar alla
som bor, verkar och vistas i Västmanland och går
genom kunskapsspridning och utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur.

Infrastruktur

Bredband
För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla i hela
Västmanland att delta i det digitala samhället behövs
en infrastruktur som medger snabba och stabila
uppkopplingar överallt där människor vanligen
befinner sig. Regeringen har i december 2016 antagit
en ny bredbandsstrategi med en vision om ett ”helt
uppkopplat Sverige”16. Det innebär att alla bostäder
och arbetsplatser i Sverige senast 2025 ska vara
anslutna till framtidens snabba bredbandsnät och att
alla bör ha tillgång till ”stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023”.
Förutsättningen för att nå målen är en fortsatt hög
utbyggnadstakt och samverkan mellan olika tekniker.
Det är viktigt att arbetet med att främja bredbandsutbyggnad i hela länet görs utifrån antagna strategier
och mål på nationell, regional17 och kommunal nivå.
Utbyggnaden av snabbt och framtidssäkert bredband
har skett i olika takt i olika delar av Västmanland
vilket bidragit till stora geografiska skillnader i
tillgången till bredband. Mindre och glest befolkade
kommuner har i regel större utmaningar att få fiber
utbyggt än kommuner och orter med större befolkningstäthet. Skillnaderna mellan tätbefolkade och
glesbefolkade delar av länet är stora.

En annan utmaning är att bibehålla och i vissa fall
öka efterfrågan på nästa generations accessnät s.k.
NGA-nät18. För att utbyggnaden av snabbt bredband
ska fortsätta är det viktigt med en hög efterfrågan
och betalningsvilja såväl från enskilda hushåll som
från företag och offentliga verksamheter. Anslutningsgraden en springande punkt för att en marknadsaktör ska vilja investera. På landsbygden är
därför efterfrågan från fritidshusägare också betydelsefull för att uppnå en så hög anslutningsgrad
som möjligt.

Den trådlösa mobila kommunikationen har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt som det är angeläget
med ett fortsatt fokus på att koppla upp fler bostäder och verksamhetsställen med NGA-nät, är det av
högsta vikt att det finns tillgång till trådlösa uppkopplingar utanför bebyggda områden, allmänna och
offentliga platser, i kollektivtrafiken, m.m. Fungerande trådlösa kommunikationer är angelägna för såväl
näringslivet som privatpersoner och är viktig för hela
regionens tillväxt. En förutsättning för stabil och välfungerande trådlös kommunikation är en välutbyggd
fiberinfrastruktur där exempelvis mobilmaster är
anslutna till ett markbundet fibernät. Det är därför
viktigt att utbyggnaden av fiber till hushåll synkroniseras med fiberanslutning av mobilmaster.
IT-systemens arkitektur
IT-arkitektur är ett viktigt område för att garantera
att de IT- tjänster som tas fram är rättssäkra och
kvalitetssäkrade. Förutom att utvecklingstider förkortas och kvaliteten i leveranser höjs, blir det med
en effektiv arkitektur lättare att i nystartade utvecklingsinitiativ göra rätt från början om de riktlinjer
och regelverk som finns på nationell nivå följs.

Ibid. 16 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. 17I Västmanlands län finns en bredbandsstrategi som anger mål för täckning och kapacitet för såväl hushåll,
företag som andra områden där människor vistas. 18 Nästa generations accessnät, NGA, betecknar avancerade bredbandsnät som medger mycket höga hastigheter per
abonnent. Till NGA räknas fiberbaserade accessnät (FTTx), avancerade uppgraderade kabelnät (DOCSIS 3.0), samt vissa avancerade trådlösa accessnät. Även uppgraderade
kopparnät, VDSL, uppfyller kriterierna för NGA.
15
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Robusta nät och IT-och
informationssäkerhet
Digitaliseringen ställer nya och högre krav på en
medvetenhet om risker. Det handlar om att förstå
och hantera sannolika hotbilder för skada samt
balansera kostnader för skyddsåtgärder.

Det viktigt med robusta och säkra nät som klarar
kriser och störningar. Den som bygger och förvaltar
elektroniska kommunikationsnät ska följa lagar och
regelverk som finns inom området, exempelvis Postoch telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet19 samt ”Anvisningar för robust fiber” som är en
branschgemensam överenskommelse för anläggning
av robusta noder och nät 20. IT säkerheten ska säkerställa den tekniska funktionaliteten där intrång och
skadegörelse minimeras. Informationssäkerheten
ska värna om den personliga integriteten och beakta
informationens skyddsvärde i hela kedjan. Ett sätt att
arbeta strukturerat och effektivt för en förbättrad
kontroll över informationssäkerheten är ISO 2700021.

Resurser

Arbetet med den regionala digitala agendan ska i
största möjliga mån vara en integrerad del i organisationernas ordinarie verksamhet och uppdrag samt en
förutsättning vid allt förändringsarbete. Samverkan
ska i första hand ske i befintliga grupperingar och

19

nätverk. I handlingsplanen definierar aktörerna vad
som omfattas av den ordinarie verksamheten och vilka
åtaganden det innebär för respektive organisation.
Identifiering av övriga resurser
Vid uppstart av handlingsplansarbetet ska principer
för samverkan fastslås som omfattar om vad, hur, när
och vilka som är berörda för att säkerställa att samverkan sker på jämlika villkor. Det ska även fastslås
mätbara mål för de fyra utpekade strategiska huvudområdena och därmed klargöra ambitionsnivån.
Personella och ekonomiska resurser utöver den ordinarie verksamheten är beroende på den ambitionsnivå, målindikatorer och aktiviteter som är överenskomna i handlingsplanen mellan berörda parter.

Slutord

Detta strategidokument ligger till grund för
den handlingsplan som konkretiserar insatser,
ansvars-och resursfördelning.

Genom att främja innovativa ansatser, ett transparent och tillåtande samarbetsklimat skapar vi ett
Västmanland som ger invånare och företag goda
förutsättningar att vistas, leva, verka och bo med
digitaliseringens alla möjligheter tillvaratagna.

Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet PTSFS 2015:2. 20 Robust fiber, http://robustfiber.se/ 21ISO 27000 ledningssystem för informationssäkerhet.
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Begreppslista
Under arbetet med den digitala agendan har olika
värdeord gemensamt belysts och definierats, för att
ha en samsyn på strategins målbild och innehåll.
Bo: Hem, hushåll, bostad, ha sin hemvist, ha sitt säte
Bredband: Med bredband menas i detta dokument olika
tekniker som möjliggör en anslutning till internet där
överföringshastigheten nedströms ska vara minst
1 Mbit/s. Definitionen är teknikneutral och överföringen
av data kan ske såväl över trådbundet (t.ex. fiber) som
trådlöst radiobaserat bredband.
Digitalisering: ”Digitalisering är en transformation av
arbetssätt och processer där manuellt arbete automatiseras, blir mer lättillgängligt, där upplevelsen och
kontrollen flyttar närmare kunden/ invånaren/ företagaren. Det är en förändring i hur vi utför/lever/verkar.
”Digitalisera”= omvandla till och lagra i digital form

Leva: Ha sin tillvaro; livnära sig oavsett vart man befinner
sig i länet. Vara verksam
NGA: Nästa generations accessnät, NGA, betecknar avancerade bredbandsnät som medger mycket höga hastigheter per abonnent. Till NGA räknas fiberbaserade accessnät
(FTTx), avancerade uppgraderade kabelnät (DOCSIS 3.0),
samt vissa avancerade trådlösa accessnät. Även uppgraderade kopparnät, VDSL, uppfyller kriterierna för NGA.
På lika villkor: Lika förutsättningar, att anpassa efter
människors olika behov och förutsättningar
Regional: Lokal, provinsiell, ett avgränsat geografiskt
område som, samordnat, hålls ihop av ett gemensamt
intresse och/eller struktur. I detta dokument avser
regional Västmanlands län.
Samsyn: Samstämmighet, (ej att förväxla med konsensus)
Har gemensam uppfattning av något.

För alla: För samtliga människor i länet
Hållbar: Tre olika dimensioner på hållbarhet: Social-,
ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Ska fungera under
lång tid, ta tillvara på befintliga resurser och använda
dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Samverkan: Samarbete, gemensamt uppträdande,
arbeta mot ett gemensamt mål, samarbete + samordning.
När det både finns struktur och vilja att jobba gemensamt
mot ett mål
Tillgänglig: Åtkomlig, lätt att nå, nåbar, framkomlig

Infrastruktur: Basstruktur, grundläggande uppbyggnad.
I detta dokument avser infrastrukturen alla de fysiska och
tekniska komponenter som bygger upp det elektroniska
kommunikationsnätet, samt IT-systemets arkitektur.
Jämlikhet: Likvärdighet, erbjuda samma förutsättningar,
möjligheter och lika villkor i samhället
Jämställdhet: Innebär att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Tjänst: Service
Utmaning: Något som kräver extra ansträngning men
som man vill göra ändå
Verka: Arbeta för, verksam, inrikta sina krafter på,
bedriva sin verksamhet, fungera, tjäna, livnära sig
Vistas: Uppehålla sig, besöka, befinna sig

9
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Johanna Raland

Regional Digital Agenda för Västmanlands län
Länets kommuner har rekommenderats att anta den Regionala Digitala Agendan
för Västmanlands län samt delta i arbetet med att ta fram en regional
handlingsplan.
Avsikten med en regional digital agenda för Västmanland är att få till stånd ett
sammanhållet arbete inom länet och ta tillvara den potential och möjligheter som
digitaliseringen ger, för att möta befintliga och kommande samhällsutmaningar.
Målsättningen i strategin är: Ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster
möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor.
Tillsammans med målsättningen har fyra områden tagits fram gemensamt i länet:
– Livshändelseperspektiv- enkla, smarta lösningar som utgår från
användarens perspektiv i livets olika skeden.
– Samverkan-för att lyckas är det avgörande att aktörerna i länet arbetar
tillsammans.
– Digitalt innanförskap- allas möjlighet, förmåga och kunskap att
tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.
– Infrastruktur-tillgänglighet till säker och snabb uppkoppling i hela länet.
Beskrivning av ärendet
Regionsstyrelsen har den 29 mars 2017 fattat följande två beslut och uppmanar
länets kommuner att göra det samma.
1. Regionstyrelsen antar den regionala digitala agendan och
rekommenderar länets aktörer att göra det samma
2. Under förutsättning av att länets kommuner antar den regionala digitala
agendan får regionsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med
handlingsplan för att realisera den regionala digitala agendan
tillsammans med länets aktörer.
Den regionala digitala agendans innehåll, områden och perspektiv är centrala och
skapar förutsättningar för att nå framgång med digitalisering. Kommunens
ambition är att skapa förutsättningar för att förverkliga de möjligheter som
digitalisering medför.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

2017-05-12

KS 2017/179

Ert datum

Er beteckning

2017-03-29

RV 170666

Kommunen vill följa regionsstyrelsens rekommendation och anta den regionala
digitala agendan. Kommunen instämmer i beskrivningen av de nyttor och vinster
som kan erhållas i och med att ett arbete för digitalisering påbörjas.
Dock har länets kommuner olika förutsättningar och behov. Av den anledningen
bedömer kommunen att ett arbete med att ta fram en regional handlingsplan inte
har samma möjligheter att möta de lokala behoven som en lokal handlingsplan.
Kommunens planerar att följa utvecklingen av regionens arbete med att ta fram
en regional handlingsplan.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar den regionala digitala agenda som sin egen
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
följa regionen arbetet med att ta fram en regional handlingsplan

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Johanna Raland

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-05-22

§
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollplaner 2017 i nämnderna
(KS 2017/69)
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och
bolagen. Som ett led i denna har barn- och utbildningsnämndens,
socialnämndens och bolagens i kommunkoncernen internkontrollplaner för 2017 begärts in.
Nämnderna har antagit sina planer och dessa rapporteras nu till
kommunstyrelsen. Planerna för bolagen kommer att behandlas på
respektive styrelsemöte i juni och rapporteras därefter till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2017-04-25, § 68 med bifogad
internkontrollplan
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 12
med bifogad internkontrollplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden antagit internkontrollplaner för 2017.
Kommunstyrelsen önskar, som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt, en rapport efter årets utifrån fastställda planer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2017
Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2017

Kontrollområde

Kontrollansvar

Tid för uppföljning

Rapporteras till

Anmärkning

Registerutdrag från belastningsregister vid anställning
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet,
grundskolan och grundsärskolan.
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med
anställningar.
Delegering
- Kontrollera att delegationsordningen är aktuell så att
beslut fattas på rätt nivå
Styrdokument beslutade av BUN
- Kontrollera att beslutade styrdokument följs
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och
Vuxenutbildning/Gymnasium
- Kontrollera att rapport om kränkande behandling till
rektor och huvudman sker skyndsamt
Arbetsmiljö
- Kontrollera att riskanalyser görs vid större förändringar
av verksamhet eller arbetsmiljö.
Elevers frånvaro i grundskolan
- Kontrollera att rapportering sker enligt fastställda
rutiner.
Rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa
enheter
- Kontrollera att uppföljning sker.

Förvaltningssekreterare

Inför årsbokslut genom
stickprov.

Förvaltningschef

Avvikelse rapporteras

Förvaltningschef

Inför varje nytt
budgetår

Nämnd

Avvikelse rapporteras

Förvaltningschef

I samband med delårsbokslut

Nämnd

Avvikelse rapporteras

Förvaltningschef

I samband med delårsbokslut

Nämnd

Förvaltningschef

Inför årsbokslut genom
stickprov

Nämnd

Avvikelse rapporteras

Förvaltningschef

I samband med årsbokslut

Nämnd

Avvikelse rapporteras

Förvaltningschef

I samband med delårsbokslut.

Nämnd

Avvikelse rapporteras

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-25

§ 68
Socialnämndens internkontrollplan 2017
(SN 2017/52)
Vid socialnämndens sammanträde den 21 mars 2017 konstaterades
att förvaltningens förslag till internkontrollplan inte följer kommunstyrelsens instruktioner. Därför återremitterades ärendet till förvaltningen.
Socialförvaltningen har tagit fram en bruttolista med förslag till
kontrollmoment att ingå i nämndens internkontrollplan för 2017.
Hela listan har gåtts igenom och behandlats av socialnämndsberedningen.
Utifrån kommunstyrelsens reglemente för internkontroll och anvisningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten genomförts. I föreliggande förslag ingår alla kontrollmoment som bedömts
med ett riskvärde över tio.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09 med förslag
till internkontrollplan för socialnämnden 2017

Beslut

Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2017

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

§
Svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning av målstyrning (KS 2017/151)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en
uppföljande granskning av målstyrning.
Revisionen kom bl.a. fram till att:
-

målstyrningsarbetet endast delvis varit ändamålsenligt

-

de funnits otydligt formulerade mål som inte bidragit till en
tydlig styrning

-

ett stort antal mål har inte gått att mäta vid årets slut, vilket
innebär att kommunfullmäktige inte kunnat ta del av i vilken
omfattning målen för 2016 uppnåtts

-

det digitala verktyget beskrivs som otillgängligt och svårt att
arbeta i

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår att revisorernas synpunkter ligger helt i linje med
de förändringar som genomförts under 2016

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

en ny målstyrningsprocess har startat där ett begränsat antal
mätbara och tidssatta mål antas. Processen har tydliggjorts och
förenklats

-

för de mål som beslutades för 201 gäller den gamla
målstyrningen och de har följts upp enligt det gamla systemet.
Fler av de målen gick inte att mäta vid årets slut och kommer
att ske så snart resultat finns tillgängligt och sedan
kommuniceras till kommunstyrelsen

-

stödverktygen kopplade till modellen har gåtts igenom. En
uppgradering av digitalt stödverktyg kommer att ske. Fram till
dess ansvarar processledaren för planering och
resultatredovisning med analys sammanställs centralt och
kommuniceras med kommunstyrelsen

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2017-03-29, inkommen 201704-03 jämte revisionsrapport daterad 2017-03-01
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Justerandes sign

2017-05-22

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljande granskning av målstyrning som sitt
eget.

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-05-04

KS 2017/151

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kvalitetsutvecklare Johanna Raland

Förslag till svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning målstyrning
Kommunrevisorerna har tillsammans med revisonsbolaget KPMG genomfört en
revison gällande ”Uppföljande granskning målstyrning” Utgångspunkten för
granskningen har varit det tidigare systemet för målstyrning
Revisionen kom i huvudsak fram till:
1. Att målstyrningsarbetet endast delvis varit ändamålsenligt
2. Att de funnits otydligt formulerade mål som inte bidragit till en tydlig
styrning
3. Ett stort antal mål har inte gått att mäta vid årets slut, vilket innebär att
kommunfullmäktige inte kunnat ta del av i vilken omfattning målen för 2016
uppnåtts
4. Det digitala verktyget beskrivs som otillgängligt och svårt att arbeta i
Revisorernas synpunkter ligger helt i linje med de förändringar som vi genomfört
under 2016.
1. Under 2016 har den nya målstyrningsprocessen startat. I den nya målstyrningsprocessen har fokus flyttat från aktiviteter till att redovisa resultat. Processen har tydliggjorts och förenklats. Allt för att hjälpa organisationen att
formulera ett begränsat antal mätbara och tidsatta mål. Vi tror nämligen att
det är oerhört viktigt att målstyrningen ska uppfattas som både enkel och
tydlig för att det ska bli något riktigt bra där alla känner sig delaktiga och
engagerade.
2. Kommunstyrelsen fattade beslut i april 2016 om att kommunfullmäktige ska
fatta 3-5 övergripande mål som är tydliga, mätbara och tidsatta. Hur och när
de ska följas upp samt för vilka målen kommer att gälla. Kommunfullmäktige
har i juni 2016 antagit 5 övergripande mål som är tidsatta, mätbara och för
vem målen ska gälla. Nämnder och styrelser har, utifrån de mål som fullmäktige antog i juni, utforma mål för sin verksamhet som samspelar med de mål
som fullmäktige har beslutat. Nämnder och styrelser har fattat beslut om max
7 mål var. Verksamheterna har sedan tagit fram aktivitetsplaner för hur man
ska klara av att uppnå nämndernas mål.
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Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
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Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
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Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-05-04
Ert datum

Er beteckning

3. För de mål som beslutades för 2016 gäller den gamla målstyrningen och de
har följts upp enligt det gamla systemet. Det stämmer att flera av målen för
2016 ej gått att mäta vid årets slut. I de fall där mätning ännu ej genomförts så
kommer uppföljning av målen att ske så snart resultat finns tillgängligt och
sedan kommuniceras till kommunstyrelsen.
4. Arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning har gått igenom samtliga stödverktyg kopplade till styrmodellen, däribland det digitala verktyget. Det digitala verktyget har inaktiverats på intranätet och i avvaktan på en uppgradering
av digitalt stödverktyg har processledaren för mål- och resultatstyrning ansvar
för att planering och resultatredovisning med analys sammanställs centralt
och kommuniceras med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Tillämpningsanvisningar till Reglemente för
intern kontroll (KS 2017/188)
Revisorerna har efterlyst tillämpningsföreskrifter till kommunens
reglemente för intern kontroll. Delvis har dessa instruktioner
funnits i kommunstyrelsens beslut kring intern kontroll, vilket
nämnderna fått del av.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
sammanställda tillämpningsanvisningar. Till dessa har också
fogats utdrag ur dokument som tas fram vid de olika momenten i
processen med intern kontroll.
Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har rätt att utfärda
anvisningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-21
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagna Tillämpningsanvisningar till
Reglemente för inter konttroll. Dessa ska tillämpas av
kommunstyrelse, nämnder, revisorer och bolagen i kommunens
kommunkoncern.
Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-21

KS 2017/188

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson
Ekonomichef Bo Granudd

Förslag till tillämpningsanvisningar till Reglemente
för intern kontroll
Revisorerna har efterlyst tillämpningsföreskrifter till kommunens reglemente för
intern kontroll. Delvis har dessa instruktioner funnits i kommunstyrelsens beslut
kring intern kontroll, vilket delgetts nämnderna.
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till sammanställda tillämpningsanvisningar (bilaga 1). Till dessa har också fogats utdrag ur dokument som tas fram
vid de olika momenten i processen med intern kontroll.
Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har rätt att utfärda anvisningar.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna Tillämpningsanvisningar till Reglemente för
inter konttroll. Dessa ska tillämpas av kommunstyrelse, nämnder, revisorer och
bolagen i kommunens kommunkoncern.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Bo Granudd

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Nr TF.4

Utkast till

Tillämpningsanvisning till Reglemente för intern kontroll
Antagna av kommunstyrelsen 2017-xx-xx, § xx

Omfattning
Dessa anvisningar är ett komplement till reglementet för intern kontroll och ska
fungera som stöd vid riskanalys, upprättande av internkontrollplan och uppföljning av
internkontrollen.
Med intern kontroll avser vi i Kungsörs kommun åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska
risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Riskanalys inför upprättande av internkontrollplan
En riskanalys ska göras inför internkontrollplanen.
Arbetet med riskanalysen genomförs i form av en inventering av ett antal områden där
intern kontroll kan vara aktuell. Kontrollmoment definieras och värderas utifrån

-

hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och

-

i så fall hur stor konsekvens detta skulle få.

Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det
inträffar.
I värderingen används en femgradig skala för de båda faktorerna där
-

Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,

-

hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5.

Ett riskvärde tas fram genom att värdet för sannolikhet multipliceras med värdet för
konsekvens.
Utdrag ur en riskanalys bifogas (bilaga 1).
Internkontrollplan
Varje år görs en plan för vilka områden som ska kontrolleras det kommande året.
Vilka kontrollområden som ska vara med i planen fås fram genom riskanalysen.
För de rutiner som
- får ett riskvärde på 10 eller högre och
- punkter som markerats med * ska ingå i samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner (oavsett riskvärde).
1 (5)
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I internkontrollplanen tillförs uppgift om
- metod – hur kontroll ska ske (t.ex. stickprov, komplett genomgång)
- uppföljning – när kontroll ska ske (t.ex.1 gång/år, löpande)
- ansvarig – vem som ska göra den och
- rapport till – till vem resultatet ska rapporteras.
Planen beslutas av styrelse/nämnd.
Utdrag ur en internkontrollplan bifogas (bilaga 2).
Som första steg i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska varje styrelse och nämnd lämna
protokollsutdrag och antagen internkontrollplan till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan på detta sätt följa att styrelser och nämnder följer reglemente
och tillämpningsföreskrifter och genomför en bra intern kontroll.
Det är självklart möjligt att göra intern kontroll även av andra områden än de som
fastställts i planen. De ska i så fall rapporteras till styrelsen/nämnden.
Rapportering
Kontroller sker löpande på det sätt och med de intervall som beslutats i internkontrollplanen. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt.
En gång om året ska en samlad rapportering göras till respektive styrelse/nämnd.
Uppföljningen bör innehålla uppgifter om
- vad som kontrollerats,
- resultatet av uppföljningen och
- vilka åtgärder som vidtas efter kontrollen.
Utdrag ur en rapport av utförd kontroll bifogas (bilaga 3).
Som ett andra led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska styrelsen och nämnder lämna
sin årsrapportering till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan på detta sätt följa att
styrelser och nämnder
- följer reglemente och tillämpningsföreskrifter för intern kontroll
- genomfört den kontroll som beslutats
- se vilka eventuella avvikelser som upptäckts och vilka åtgärder som vidtagits.
Även revisorerna bör delges genomförda kontroller och dess resultat.

2 (5)
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Bilaga 1 – Utdrag ur riskanalys

Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Rätt arvode
- Rätt arvode till rätt person

1

4

4

Privat körning av kommunens bilar *
- Privat körning av kommunens bilar

2

4

8

2

5

10

Skadegörelse och tekniska fel
- Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar
t.ex. räddningsmaterial och redskap

3 (5)
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Bilaga 2 – Utdrag ur internkontrollplan
Rutin
- kontrollmoment
(Vad?)
Privat körning av
kommunens bilar *
- Privat körning av
kommunens bilar
Skadegörelse och
tekniskt fel
- Skadegörelse och
tekniska fel vid
anläggningar t.ex.
räddningsmaterial
och redskap

Riskvärde
8

10

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg

Kommunchef

Kontroll av att
allt är helt och
fungerar t.ex.
räddningsmaterial
och redskap

Kontinuerligt

Fritidschef

Avdelningschef

4 (5)
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rapport av intern kontroll
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-22

§
Meddelanden delegationsbeslut
Fritidschef Mikael Nilsson har den 4 april 2017, § 8, beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 52 710 kronor för andra
halvåret 2016. Bidragen fördelas på 12 föreningar.
Dnr KS 2016/43
Fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 11 april 2017, § 12 att
bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag med 2 850 kronor. Dnr KS 2017/66
Fritidschef Mikael Nilsson har den 18 april 2017, § 13 beviljat
Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 000 kronor för
julgransplundringen 2017. Dnr KS 2017/47
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 8 maj 2017,
§ 14, uppdragit åt Rigmor Åkesson att företräda kommunen vid
Västerås kommunstyrelseordförande Anders Teljebäcks 60-årsuppvaktning. Dnr KS 2017/228
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 10 maj 2017, § 16,
reviderat riktlinjerna för information och kommunikation.
Dnr KS 2017/235
Avdelningschef kultur, fritid och kommunikation Astrid Qvarnlöf
har den 11 maj 2017, § 17, beslutat om fördelning av bidragen till
sommarlovsaktiviteter 2017. Dnr KS 2017/215
Avdelningschef kultur, fritid och kommunikation Astrid Qvarnlöf
har den 12 maj 2017, § 18, beslutat om bidrag till studieförbunden
2017. Dnr KS 2017/215
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2017-05-20

§
Meddelanden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en utbetalning
av ersättning angående kommuner och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
2017. Dnr KS 2017/133
Länsstyrelsen har beslutat att Kungsörs kommun tilldelas bidrag
sammanlagt om 127 200 kronor för det lokala naturvårdsprojektet
Sjögullsbekämpning, etapp 3. Dnr KS 2013/290
Länsstyrelsen har beslutat att Kungsörs kommun tilldelas bidrag
sammanlagt om 90 000 kronor för det lokala naturvårdsprojektet
Sjögullsbekämpning, etapp 4. Dnr KS 2014/394
Restaurang American Pizza, Drottninggatan 32, har fått tillstånd
om uteservering i anslutning till restaurangen. Dnr KS 2017/216.
Länsstyrelsen Östergötland ger Spotscale AB utvidgat tillstånd till
kameraövervakning. Dnr 2017/130
Memfive Fastigheter AB har överlåtit fasigheten Kungsör
Skillinge 2:289 med adressen Rörgränd 3, till Kungsörs kommun
för en köpeskilling av 2 500 000 kronor. Dnr KS 2017/51
Tack från AnneMarie Andersson, Henrik, Johanna och Maja för
vänlighet och omtanke vid Bernt Anderssons bortgång.
Dnr KS 2017/217
Mark- och gatuchef Magnus Ribbing har beviljat schakttillstånd
till följande:
•
Justerandes sign

Ockelbo kabelteknik AB under perioden 2017-04-12 – 201705-01 för att uppdatera trafikinfoskyltar för tågresenärer på
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-20
uppdrag av Trafikverket vid Fredsgatan 15/Järnvägsgatan 6.
Dnr KS 2017/170.
•

AG Consulting AB v.19-25. Köpings kabel-tv har för avsikt att
koppla ihop sin anläggning mellan Köping-Kungsör, från
Borgvik till Fredsgatan. Dnr KS 2017/171.

•

Svevia AB under perioden 2017-05-02 - -2017-05-12 för
återställning och beläggning av väg 520, bro över ravin vid
Hogsta. Dnr KS 2017/197

•

Köpings Kabel TV mellan 2017-05-02 – 2017-05-25 på
Gersillagatan 9. Dnr KS 2017/204

•

Mälarenergi Elnät AB under perioden 2017-05-03 – 2017-0517 - ska förlägga ny kabel från kabelskåp till nytt skåp vid
infart till nya tomter. Dnr KS 2017/207

Miljöstrategen Therés Andersson har den 3 april 2017 skickat in
slutrapporter till länsstyrelsen för LONA- projekten:
• Lådeby branddamm (ej genomfört)
• Sjögull, etapp 3
• Sjögull, etapp 4
Dnr KS 2013/290, 2014/394
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största bredd för transport mellan Trelleborg och Kungsör den 20
april - 19 maj 2017. Dnr KS 2017/19
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat
Kungsörs kommun statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder
för ökad kommunal ledningsförmåga med 290 000 kronor.
Dnr KS 2016/349
Kungsörs kommun har gjort en överenskommelse med CapitalUno
AB om ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för dagvatten berörande Skillinge 2:37. Dnr KS 2015/188
Ekonomisk flerårsplan 2018-2020 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2017/202
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kallelser till stämmor:
-

Leader Södermanland - Årsstämma 2017-04-20.
Dnr KS 2017/205

-

Västmanlands Tolkservice - Årsstämma19 maj 2017.
Dnr KS 2017/199

-

Hedströmmens Vattenförbund - Ordinarie stämma 2017-05-24.
Dnr KS 2017/209

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för:
•

1:a maj-möte med talare i Pinnparken. Dnr KS 2017/182

•

Uteservering – Restaurang Phoenix mellan 2017-04-28 –
2017-09-30. Dnr KS 2017/174

•

Valborgsmässofirande med brasa, tal, sång fyrverkeri på
Kungsudden och Björliden, Valskog. Dnr KS 2017/206

•

Uteservering – Restaurang O´nellys mellan 2017-04-30 –
2017-09-30. Dnr KS 2017/185

•

Krisberedskap med Frivilliga resursgruppen (FRG) för
allmänheten på torget utanför Coop den 13 maj 2017.
Dnr KS 2017/210

•

Uteservering – Restaurang American Pizza mellan 2017-05-05
– 2017-09-30. Dnr KS 2017/216

Inspektionsrapporter för hälsoskyddstillsyn:
•

Centralvallen med ishallen. Dnr KS 2017/211

•

Lockmora friluftsgård. Dnr KS 2017/212

Beslut om timavgift för tillsyn på Lockmora 1:34, Lockmora
friluftsgård, Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/213
Rapport från Folkbildningsrådet – Folkbildningens betydelse för
samhället 2016
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag från:
•

Kommunfullmäktige i Arboga kommun 2017-03-30 § 16
Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens
kommunalförbund till VafabMiljö kommunalförbund.
Dnr KS 2016/375

•

Socialnämnden 2017-04-25 § 68 Socialnämndens kontrollplan
2017. Dnr KS 2017/62

•

Socialnämnden 2017-04-25 § 62 Kompletterande mål –
socialnämnden. Dnr KS 2016/337

•

Socialnämnden 2017-04-25 § 70 Verksamhetsförändringar
2018-2020. Dnr KS 2016/165

•

Mälarens vattenvårdsförbund 2017-01-10 samt nya stadgar.
Dnr 2017/220

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Minnesanteckningar från Räta linjen mötet den 9 mars 2017.
Dnr KS 2017/181

•

Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional
beredning 2017-03-31, § 11-23. Dnr KS 2017/57

•

Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens
Myndighetsförbund 2017-04-20, §§ 43-50

•

Information från Västmanlands Tolkservice 2017-04-21.
Dnr KS 2017/200

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

•

Gallring av skog i Skillinge. Dnr KS 2017/177

•

Vägarna i Skillinge. Dnr KS 2017/176

•

Trafikskylt för väjningsplikt på gator med hinder.
Dnr KS 2017/173

•

Fiberanslutning i Torpa. Dnr KS 2017/187

•

Öppna upp kiosken vid Skillingebadet i sommar.
Dnr KS 2017/193

•

Fler sop och hundlatriner till Skillingeområdet. Dnr 2017/219
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-20

Undertecknade avtal:
•

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har undertecknat ett nytt avtal om patientnämndsverksamhet för tiden 1
januari 2017-31 december 2020. Avtalet ersätter tidigare avtal
för tiden 1 januari 2016-31 december 2019. Dnr KS 2017/175

•

HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom har undertecknat
Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstidmodell med timbank
den 21 april 2017. Avtalet gäller mellan 2017-04-24 – 201711-30. Dnr KS 2017/201

Kommuner och Landstings cirkulär:

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

17:09 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet vid omorganisation

•

17:13 – Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018

•

17:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017

•

17:15 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

•

17:16 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

•

17:17 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet

•

17:18 – Budgetförutsättningar för åren 2017–2020

•

17:20 – Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017

•

17:21 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
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