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§ 72
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Enhetschef HVB Skogsudden Krister Berendth informerar om
läget vad gäller kommunens stödboenden och HVB-hem för
ensamkommande barn. Läget är oförändrat – kommunen har
fullt på HVB Skogsudden, HVB Tallåsgården och stödboendet). Totalt finns 32 ungdomar i kommunens boenden. Utöver
det finns 31 ungdomar externt i familjehem.
Ungdomar som fyller 18 år och inte fått uppehållstillstånd flyttar från kommunens ansvar till Migrationsverket.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har accepterat kommunens svar om att eget rum ska ordnas även i kommunens
HVB-hem när det är möjligt.
Dnr KS 2014/440

b) Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö ger en lägesrapport
för bredbandsutbyggnaden.
Tidigare mål för 2015 – 40 procent av hushåll och företag
tillgång till 100 Mbit/s. Detta klarar kommunen. Idag har 49
procent hushåll tillgång.
Nytt nationellt mål för 2020 – 95 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till 100 Mbit/s. År 2025 ska alla ha tillgång
till snabbt bredband.
I Kungsör kommun finns 83 procent av hushållen i tätorten
Kungsör. På glesbygden finns utmaningen. Där har endast 0,47
procent tillgång till 100 Mbit/s.
I kommunen finns följande aktörer: Telia öppen fiber, IP Only,
Stadsnätsbolaget och Köpings kabelTV.
Stadsnätsbolaget har beslutat bygga från Öster Säby mot Torpa
på norra sidan E 20. Diskussion förs med boende i Löväs och
Justerandes sign
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Åholmen för att se om tillräckligt många är intresserad att
ansluta sig. Ambitionen är att de ska vara klara i höst.
IP-Only har fattade förra veckan byggbeslut för fas 1 – utvidgat Granhammar och Kungs Barkarö. I nästa fas planeras
Jägaråsen och Skillinge.
Dnr KS 2015/87

c) Ekonomichef Bo Granudd ger en översiktlig ekonomisk uppföljning per den sista mars 2017. Den tar inte hänsyn till
semesterlönetillägget.
Prognosen har gjorts av ekonomichefen utan avstämning med
förvaltningscheferna. Inget tyder på att vi inte ska hålla budget.
Dnr KS 2017/135

d) Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) lämnar en
rapport från andra mötet med regionens strategiska
beredning. Följande togs upp:
- Trafikrambudget – lägre kostnad för Kungsör 121 000 kr
- Nytt kollektivtrafikuppdrag – remiss kan väntas före sommaren
- Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente – respektive
kommun tar beslut
- Diskussion pågår om Tillnyktrings- och abstinensenheten –
kostnaden blir högre än tidigare beräknat. Nytt ärende på
gång
- Bidrag till Ung Företagsamhet
- Rapport om Färdigbehandlade patienter – kan kräva biståndshandläggare i tjänst även på helgen
- Gång- och cykelstrategi
- Bron över Strömsholms kanal och motorvägen – medfinansiering från kommunerna aktuell
- Lägesrapport i arbetet med regional transportplan

Justerandes sign
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e) Regionstyrelsens ordförande Denise Nordström, regiondirektör
Anders Åhlund, hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie
Svensson, regional utvecklingsdirektör Maria Linder besöker
kommunstyrelsen och ger sin syn på Region Västmanlands
uppdrag. Den nya organisationen beskrivs liksom de större
regionala utvecklingsfrågorna som är aktuella i nuläget.
Därefter förs en dialog om hur vi bäst samverkar i gemensamma frågor för Västmanlands utveckling.
Viktiga frågor som lyfts från Kungsör är
- infrastrukturfrågorna – vägar (inte minst Rv 56) och
järnvägstrafik
- kollektivtrafikfrågor och
- att kommunerna får vara med i tidigt skede för diskussion
av regionala utvecklingsfrågor, inte bara när allt är klart.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§ 73
Svar på motion – Ändra kommunens detaljplan så att byggnader upp till åtta våningar
tillåts (KS 2017/89)
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast
krävs en hiss.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a. följande:

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

När det gäller detaljplaner (vad och hur det får byggas) så är
det en rad faktorer som det ska tas hänsyn till t.ex. riksintressen, kulturvärden och andra saker. Länsstyrelsen kan ha synpunkter som innebär begränsningar i vad vi vill mot vad vi får.

-

När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstekniska regler som byggaren måste ta hänsyn till. Höga hus komplicerar bygget en aning och gör det dyrare. Det finns dock
inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga upp till
åtta våningar så som motionärerna föreslår. Det är i detaljplaneprocessen som detta avgörs och det är politiken som beslutar
om det.

-

Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras. Om Kungsörs
kommun har intresse av att kunna bygga högre i områden med
redan beslutade detaljplaner så behöver planerna ses över. I
kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas vid
varje detaljplanebeslut.

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 45
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse.

Justerandes sign
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§ 74
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde
(KS 2017/91)
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expanderbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden.
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att förvaltningen tycker motionärernas idé är rolig och intressant men att ingen ytterligare utredning bör göras mot bakgrund av att:
-

strandskydd med 300 meter skulle gälla om vatten tas från
Arbogaån till en konstgjord sjö – Regeln säger att om du tar
vatten från ett befintligt vattendrag såsom en å, bäck, sjö eller
likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om du hade
byggt i anslutning till

-

riskerna för att vi skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle
öka markant om vi tar vattnet från grundvattnet för att slippa
strandskyddet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Förslag till beslut

Kommunstyreslens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde.

KS överläggning

Justerandes sign

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
Protokollsutdrag till

Akten
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-

Bifall till motionen från Niklas Magnusson och Stellan Lund,
båda (M)
Bifall till beredningens förslag från Marie Norin Junttila (S)
och Petter Westlund (C)

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
beredningens förslag.
Beslut

Kommunstyreslens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Niklas Magnusson
och Stellan Lund muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 75
Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag
från kommunfullmäktige (KS 2016/165)
Kommunfullmäktige fattade, i samband med beslut om budget
2017 med plan 2018 och 2019, ett beslut den 12 december 2016
som lyder:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett
utredningsuppdrag att förbereda för åtgärder/effektiviseringar
som kan tas upp i respektive instans under mars 2017 vid behov.
Förslagen ska ge effekt 2017 enligt följande:
• kommunstyrelsen
1 miljon kronor
• socialnämnden
3 miljoner kronor
• barn- och utbildningsnämnden
3 miljoner kronor
Kungsörs kommuns centrala ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram ett förslag utifrån det uppdraget och som presenterades för
respektive ordförande och oppositionsråd den 28 mars.
Ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än tidigare år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har räknat om
skatteprognosen. För Kungsörs räkning innebär det en sänkning av
skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare prognosen från juni 2016. Trots att staten skjuter till de så kallade välfärdsmiljonerna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner
kronor, kommer inte pengarna att räcka då kostnaderna ökar med
motsvarande ca 9 miljoner kronor.
Utifrån dessa fakta träffades kommunens centrala ledningsgrupp,
respektive ordförande och oppositionsråd för att diskutera. Det resulterade i ett förslag till ramförändring som innebär sänkta ramar
med 885 000 kronor för kommunstyrelsen, 2 025 000 kronor för
socialnämnden och 1 000 000 kronor för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-28

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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10

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska ramarna för 2017
förändras med:
-

för kommunstyrelsen

- 885 000 kronor

-

socialnämnden

-

barn- och utbildningsnämnden - 1 000 000 kronor

- 2 025 000 kronor

Respektive styrelse/nämnd får i uppdrag att fatta eventuella beslut
och verkställa detta så att full effekt nås under 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 76
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.

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till
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§ 77
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS 2017/189)
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt
årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 201702-09, §§ 2 och 9 jämte handlingar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 78
Årsredovisning 2016 för Gemensamma
överförmyndarnämnden (KS 2017/158)
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner.
Nämnden ingår därför i Köpings kommuns nämndsorganisation.
Köpings kommun har skickat ett utdrag ur Köpings kommuns
årsredovisning 2016 för överförmyndarverksamheten och revisorernas revisionsberättelse.
Kommunens revisorer skriver i sin revisionsberättelse för 2016 att
deras granskning även omfattar den verksamhet som bedrivs i den
gemensamma överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings kommuns årsredovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i
nämnden.

Kommunstyrelsen bjuder in företrädare för den Gemensamma
överförmyndarnämnden till kommunstyrelsens nästa sammanträde
för att ge en mer fyllig rapport om läget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 79
Ändring av Regler för färdtjänst – lägre
egenavgift för vissa resor (KS 2017/129)
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil
från kommungränsen. Egenavgiften fastställs av kommunen och är
inte indexreglerat. Sedan 1 juli 2016 är
-

lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa och 35 kronor per
enkelresa vid samåkning

-

därutöver är egenavgiften 30 procent av resekostnaden

-

vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel

-

egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden

Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre
avgift för övriga resor.
Socialnämnden föreslår, efter förtydligande från socialförvaltningen, att reglerna ändras så att en lägre fast avgift tas ut i följande fall
(ingen egenavgift i procent av resekostnaden):
Kronor/
enkelresa
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänst20
lagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om
stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom
kommunen
Resor till och från dagverksamhet enligt SoL och och
40
daglig verksamhet enligt LSS utom kommunen
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna
40
hemmet enligt 9 kap § 6 LSS
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2017-03-21, § 46 jämte tjänsteskrivelse 2017-03-13
• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11 med ett
förtydligande

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anta de lägre avgifterna för vissa resor med
färdtjänst enligt socialnämndens förslag. Mellanskillnaden
bekostas ur socialnämndens budget.
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017.
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 80
Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs
kommun (KS 2017/160)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tidigare beslut gällande
taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun ska upphävas och
att en bastaxa för tomt- och industrimark i Kungsörs kommun ska
antas som innebär att tomtmark kostar 120 kronor/m2 och
industrimark 80 kronor/m2. Till detta kommer kostnader i form av
- detaljplanekostnader,
- kostnader för infrastruktur,
- fiber samt
- anslutning till nätet för vatten och avlopp
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad prisbild för just det området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-03

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

upphäver samtliga tidigare beslut gällande taxor för tomter
och mark i Kungsörs kommun

-

anta 120 kronor/m2 för tomtmark och 80 kronor/m2 för
industrimark i Kungsörs kommun.

De nya bastaxorna gäller från den 1 juli 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 81
Redovisning av obesvarade motioner per
den 11 april 2017 (KS 2017/148)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 11 april 2017. Av den framgår att tio
motioner är obesvarade;
-

två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige och fyra vid marssammanträdet

-

Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns

-

Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i
oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremitteras till förvaltningen.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11
inklusive bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2017-04-24

§ 82
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017 (KS 2017/149)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017. Av den framgår det i nuläget inte finns några obesvarade medborgarförslag.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§ 83
Svar på revisionsrapport – Granskning av
intern kontroll avseende handläggning av
förtroendevaldas arvoden och ersättningar
(KS 2017/102)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av den intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

arvodesreglemente ses över för att minimera risken för felaktiga beslut då det för närvarande är otydligt och kan leda till
feltolkningar

-

det i arvodesreglementet införs att den förtroendevalda på anmodan ska kunna påvisa att den haft ett löneavdrag samt att
kommunen ska göra stickprov på att det finns efterfrågat
underlag

-

det i arvodesreglementet införs att vid begäran av rörligt arvode avseende förrättning ska det finnas ett underlag, t.ex. kallelse eller liknande så att kontroll kan göras i efterhand

-

reglerna avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst förtydligas vad gäller kommunstyrelsens förste vice ordförandes
tjänstgöringsgrad

-

kommunstyrelsen reviderar attestordningen avseende begäran
om ersättning, så att ledamots eller ersättares begäran om
ersättning attesteras ordföranden och ordförandens begäras av
vice ordförande

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

en översyn av arvodesreglementet kommer att göras

-

det är av största vikt att vi bygger organisationen på en
tillitsfull attityd där både förtroendevald och tjänstemän har ett
mycket stort ansvar se till att regler följs och inte på något sätt
misshushållar med kommunala medel
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen
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Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har
ställt sig bakom förvaltningens förslag till svar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2017-01-25, inkommen 2017-0308 jämte revisionsrapport daterad 2017-01-25
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar som sitt
eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§ 84
Svar på revisionsrapport – Granskning av
bokslut och årsredovisning 2016
(KS 2016/448)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av bokslut och årsredovisning 2016 för Kungsör kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun skriver bl.a.
att:
-

kommunfullmäktiges mål endast delvis är uppfyllda och det är
svårt att avgöra hur långt verksamheterna kommit i måluppfyllelse

-

årets resultat utgör 2,6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning och kommunstyrelsen samt nämnder
har alla hållit budget men att tillfälligt stöd från staten ingår
med 17 miljoner kronor

-

kommunen inte redovisar mål nummer två (”alla ska hålla
budget”) men bedömer att kommunens resultat överensstämmer med mål för god ekonomisk hushållning

-

den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen
inte är tillfredsställande

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

målstyrningen gjordes om 2016 och nytt är att målen blir mer
långsiktiga. Målredovisningen 2016 kunde varit bättre, med
mer mätbara mål exempelvis

-

det riktade bidraget från staten skulle förbrukas/kostnadsföras
under 2016 för flyktinginsatser. Förvaltningen anser att kommunen följt instruktionerna från staten, men anser inte att
tilläggsbudgetar är bra som styrmedel, vilket kunde varit ett
alternativ

-

det framgår av redovisningen att alla hållit budget men kunde
ha gjorts tydligare och tillsammans med redovisning av mål

-

den verksamhetsmässiga redovisningen kunde vara bättre och
kommunen arbetar för detta inför kommande år
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv jämte revisionsrapport båda daterade
2017-03-29
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-06

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning 2016
som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§ 85
Svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning av intern kontroll (KS 2017/150)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljande granskning av intern kontroll för Kungsör kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun konstaterar
bl.a. att:
-

det inte finns några kompletterande tillämpningsanvisningar till
reglementet för intern kontroll

-

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden använder
samma modell men socialnämnden avviker

-

barn- och utbildningsnämnden behandlar internkontrollen i
samma beslut som årsredovisningen

-

brister i uppföljningen av bolagens interna kontroll

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att
-

förvaltningen tar tills sig synpunkten om att de muntliga anvisningarna som lämnats kring tillämning inte är tillräckligt

-

alla kommer att använda samma modell för risk- och väsentlighet från och med 2017, inklusive bolagen

-

uppföljningen av bolagens interna kontroll sker i bolagens
styrelser och nästa steg är att den också samordnas med
kommunens rapportering till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2017-03-29 jämte revisionsrapport
daterad 2017-02-03
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-06

Beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016 2017-04-24

Blad
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§ 86
Verksamhetsbidrag 2017 – Arkiv Västmanland (KS 2017/139)
Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd.
För 2017 söks 24 000 konor från Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Arkiv Västmanlands ansökan och verksamhetsberättelse för
2015.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med
24 000 kronor för verksamhetsåret 2017.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arkiv Västmanland, ekonom för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016 2017-04-24

Blad
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§ 87
Verksamhetsbidrag 2017 – Brottsofferjouren
i Västra Mälardalen (KS 2017/139)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare om åren,
bidrag för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan och verksamhetsberättelse för
2016.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 8 200
kronor för verksamhetsåret 2017.
Bidraget sätts in på föreningens konto när föreningen meddelat att
de tillsatt ordförande och kassör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren i Västra Mälardalen, ekonom för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§ 88
Revidering av beslut om firmateckning –
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på
värdepost och dylikt 2017
(KS 2016/459)
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 om vilka
personer som ska ha rätt att teckna bank- och plusgiro, checkar,
kvitton på värdepost och dylikt. En önskan finns att komplettera
detta så att även controller Irene Berglund får denna rätt.
Beslut

Kommunstyrelsen reviderar sitt beslut från den 19 december 2016,
§ 277 så att det får följande lydelse:
Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att under 2017
teckna bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt

Justerandes sign

-

Annika Nilsson i kombination med Margareta Larsson, Maria
Jäderholm, Ingrid Schiller eller Irene Berglund

-

Bo Granudd i kombination med Annika Nilsson, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm, Ingrid Schiller eller Irene
Berglund

-

Margareta Larsson i kombination med Maria Jäderholm,
Ingrid Schiller eller Irene Berglund

-

Maria Jäderholm i kombination med Ingrid Schiller eller Irene
Berglund

-

Ingrid Schiller i kombination med Irene Berglund

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-24

Blad
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§ 89
Båtplatser vid Tegeludden, del av Kungsör
3:1 (KS 2017/152)
Galtens Fiskevårdsförening önskar
- behålla möjligheten att ha sina mindre båtar (ekor) förtöjda
under sommaren och upplagda på land under vintern vid Åparken, Tegeludden
- ha möjlighet att anlägga mindre bryggor för båtplats
Föreningen är villig att ansvara för att detta sker på ett vårdat sätt.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att fiskevårdsföreningens
förslag ska tillstyrkas och att föreningen får ansvara för att parkområdet i strandlinjen ska hållas städat och vårdat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Galtens Fiskevårdsförenings skrivelse inkommen 2017-04-04
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-04-06

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning anser att föreningens förslag
är bra och kan tillstyrkas. Det förutsätter att föreningen har den
ordning som beskrivs i skrivelsen och att föreningen tar ansvar för
att parkområdet i strandlinjen hålls städat och vårdat.
En omprövning av ställningstagandet görs under april 2018.
Om föreningen vill anlägga mindre bryggor måste erforderliga tillstånd finnas.

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker Galtens Fiskevårdsförenings önskan.
Föreningen ansvarar för att parkområdet i strandlinjen hålls
städad och välvårdad, dock ej vinterförvaring i Å-parken.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att teckna ett skrifltigt
avtal med föreningen.
En omprövning av ärendet ska göras under april 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Galtens Fiskevårdsförening, Kungsörs KommunTeknik
AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§ 90
Meddelanden delegationsbeslut
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 23 mars 2017, § 10
avslagit en begäran om utlämnande av allmän handling, då dem
sökta dokumenten inte finns levererade till slutarkivet.
Dnr KS 2017/126.
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 31 mars 2017, § 11,
besluta förordna följande personer att utöver egen tjänst vara
kommunchef under kommunchefens semester:
-

tekniska chefen Stig Tördahl 2017-06-26--07-14

-

socialchefen Pámela Strömberg Ambros 2017-07-31 – 08-11.

Dnr KS 2017/143
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 91
Meddelanden
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för uteservering på Casanostra Due under perioden 2017-04-01--10-31.
Dnr KS 2017/123
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2016: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
Dnr KS 2017/9
Skogforsk - Information om branschgemensamma riktlinjer för
hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket. Dnr KS 2017/125
Kallelse till ordinarie stämma:
•

Hedströmmens vattenförbund 2017-04-13. Dnr KS 2017/128

•

Kungsörs Grus AB 2017-04-27. Dnr KS 2017/116

Västmanlands Kommuner och Landstings – Verksamhetsberättelse
för 2016. Dnr KS 2017/134
Information från Migrationsverket – Färre personer anvisas till
kommuner under 2017
Information och förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets lägenheter. Dnr KS 2017/155
Förhandling kommer att ske den 5 maj 2017 med Brandmännens
Riksförbund i frågan om deltidsbrandmännen.
Integrationsstrategin har blivit försenad. En omstart av arbetet har
gjorts och förhoppningen är att ett förslag ska vara klart före
sommaren.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokollsutdrag från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-03-23, § 1 Tillförordnad förbundschef

•

Kommunfullmäktige i Västerås stad 2017-03-09, § 89
Beslut – Näringslivsprogram Dnr KS 2016/393

•

Socialnämnden 2017-03-21, § 53 – Överenskommelse om
samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanlands län avseende äldre

•

Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2017-03-27, § 29
– Anhållan om kommunal borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2017/10

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västmanlands Läns Luftvårdsförbunds förbundsstämma den 16 februari 2017. Dnr KS 2017/42

•

Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017-03-23, §§ 31-42

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Recycling (återvinning) Valskog. Dnr KS 2017/122

•

Viktigt angående brandsäkerhet. Dnr KS 2017/124

•

Migrationsverkets lägenheter. Dnr KS 2017/127

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:

Justerandes sign

•

Förlängning av ramavtal avseende terminalglasögon.
Dnr KS 2016/94

•

Förlängning av Ramavtal avseende Finansiella tjänster för
Kungsörs kommun och Kungsörs Kommunföretag AB under
perioden 2017-06-01 – 2020-05-31. Avtalspart: Sparbanken
Västra Mälardalen. Dnr KS 2017/141

•

Anticimex Skadedjursförsäkring Fastighet. Dnr KS 2017/11.

•

Förlängning av Ramavtal avseende Företagshälsovård 2013.
Avtalstid :2017-04-01 - 2019-03-31. Dnr KS 2014/98
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommuner och Landstings cirkulär:
- 17:10 – Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser
för taxan inom miljöbalkens område
- 17:11 – Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL
- 17:12 – En ny hälso- och sjukvårdslag
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 92
Hundlekgård i samarbete med Kungsörs
hundklubb (KS 2017/191)
Kungsörs hundklubb diskuterar ny lokal för sin verksamhet sedan
de blivit uppsagda från lokalerna vid Car-O-Liner. Ett erbjudande
om lokal finns som klubben måste ge besked om senast vid
månadsskiftet.
Föreningen har erbjudit sig att ordna med en hundlekgård i anslutning till den nya lokalen under förutsättning att t.ex.
-

föreningen och blivande hyresvärden kommer om överens om
lokalen och att fastighetsägaren är villig att släppa till mark för
en hundlekgård

-

anläggningen av en hundlekgård inte är bygglovspliktig

-

kommunen förser föreningen med material till staket och
lämnar ett bidrag till driften

Kommunledningen önskar mandat att arbeta vidare med frågan.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ger kommunledningen mandat att arbeta vidare
med förutsättningarna för att möjliggöra en hundlekgård enligt
beskrivningen ovan.

Protokollsutdrag till

Kommunchefen, akten
Utdragsbestyrkande
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