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Svar på interpellation om nyanländas integration på arbetsmarknaden

Arbetet med den utlovade strategin fortlöper och beräknas vara färdig för politisk behandling under
mars månad.
Våra enheter arbetar vidare med att försöka etablera fler personer som står utanför
arbetsmarknaden i sysselsättning. Vi har avtal med Kommunal om s.k. Extra-tjänster där vi klarat
2017 års kvot men har ett steg till att ta för att klara vårt beting för 2018.
Bristen på platser liksom handledare är tyvärr en av svårigheterna just nu. CLG, Centrala Lednings
Gruppen, har i dagarna tagit beslut om att fler platser måste tillskapas för kommande år.
Arbetsförmedlingen som tidigare lyst med sin optimala frånvaro har nu etablerat en kontaktdag i
veckan på vår VIVA enhet. Detta för att öka förutsättningarna för sysselsättning.
Jag delar interpellantens oro inför framtiden och konstaterar att vi trots allt är på gång framåt mot
ett större och bättre engagemang vad gäller sysselsättningsfrågorna.

Kungsör 2017-11-07

Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation angående fossil fordonsflotta

I skrivande stund har vi två eldrivna större fordon, en servicebil på KKTAB samt ismaskinen.
Inom någon vecka kommer ytterligare tre servicefordon att inskaffas på KKTAB. Avsikten är sedan att
fasa ut bensin/dieseldrift vartefter fordonsbyten sker.
Samtliga poolbilar tankas idag med etanol och så kommer att fortsätta till dess att marknaden bistår
med tankmöjligheter för fossilfria drivmedel. Alternativt kan dieseldrift bli aktuellt. Hybridbilar är
ytterligare en möjlig lösning, men för körning av längre sträckor är det fortfarande inte ett
kostnadseffektivt alernativ.
Under den varma årstiden används cykel/el cykel frekvent för kortare sträckor inom tätorten av såväl
administrativ personal som inom hemtjänst.
Kommunen har ingen plan för fordonsflotta då vi ej har någon. KKTAB har en uttalad plan samt KFAB
kommer vid nästa inskaffande av fordon beakta behovet av fossilfri drift.
Kungsörs kommuns miljömål , precis som de nationella målen, gäller givetvis som riktlinjer för
samtlig verksamhet och bolag vid kommande upphandlingar.

Kungsör 2017-11-07

Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Motion – Utfasning av skadliga kemikalier i
idrottsanläggningar (KS 2017/451)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ger Kungsörs kommun i uppdrag att skapa en handlingsplan för
utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggningar. Motionären anser att Kungsör bör efterleva den antagna
miljöpolicyn.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Motion – Införande av register över motioner,
interpellationer och skriftliga frågor
(KS 2017/452)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hemsida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och
skriftliga frågor. Enligt motionären är det
- ett sätt att stärka demokratin
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av
politiken och enskilda politikers agerande
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ordförande i
socialnämnden (KS 2014/344)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ordförande i socialnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som
ordförande i socialnämnden från och med den 7 december
2017

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ordförande i socialnämnden från och med den 7
december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, den valda, socialnämnden, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden
(KS 2014/370)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som
ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden från och med den
13 november 2017 och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden från och
med den 7 december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln,
hjälpmedelsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i gemensamma patientnämnden (KS 2014/371)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i gemensamma patientnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som
ledamot i gemensamma patientnämnden från och med den 13
november 2017 och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i gemensamma patientnämnden från och med
den 7 december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, gemensamma
patientnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen
inom rehabiliteringsområdet (KS 2014/372)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom
rehabiliteringsområdet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom
rehabiliteringsområdet från och med den 13 november 2017
och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen
inom rehabiliteringsområdet från och med den 7 december
2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, Samordningsförbundet, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – vice ordförande
i kommunstyrelsens plankommitté (KS 201/)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som vice
ordförande i kommunstyrelsens plankommitté.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som vice
ordförande i kommunstyrelsens plankommitté från och med
den 13 november 2017 och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté från
och med den 7 december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i lokala
brottsförebyggande rådet (KS 20114/436)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i lokala brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som
ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från och med den 13
november 2017 och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från och
med den 7 december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, rådets
sekreterare, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende (KS 2014/405)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som
ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende från och med den
13 november 2017 och

-

väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende från och
med den 7 december 2017 och resterande mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

