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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 27 augusti 2012, klockan 16.00-18.10.

Beslutande

Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie
Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M) ej § 126, Niklas
Magnusson (M) ej § 126, Staffan Norgren (M) ej § 126, Hendrik Mayer (FP) och Bo Jensen
(FP).

Tjänstgörande
ersättare

Margareta Karlsson (M) § 126, Mona Stavholt (KD) § 126 och Görel Nilsson (S) § 126.

Ersättare

Görel Nilsson (S) §§ 121-125, 127-145, Taito Arkkukangas (S), Börje Andersson (C),
Annika Johansson (C), Christer Henriksson (V), Margareta Karlsson (M) §§ 121-125, 127145, Mona Stavholt (KD) §§ 121-125, 127-145 och Olof Lindberg (FP) §§ 121-123.

Övriga
deltagande

Avgående kommunchefen Tommy Jansson, nya kommunchefen Per Bäckström, informatören Sara Emretsson Olsson, tekniska chefen Gunnar Karlsson §§ 123-126, barn- och
utbildningschefen Fredrik Bergh § 123-126 och kanslichefen Eva Kristina Andersson

Utses att justera

AnneMarie Andersson

Ersättare för
justerare

Lina Ekdahl

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet 2012-08-28, klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare
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Paragrafer

121-145

Eva Kristina Andersson
Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
AnneMarie Andersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-27, §§ 121-145

Datum för
anslags
uppsättande

2012-08-29

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet

Underskrift
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Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2012-09-20
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 121
Närvarorätt
Kommunstyrelsen ger informatören Sara Emretsson Olsson
närvarorätt vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 122
Byte av kommunchef
Kommunstyrelsen hälsar nya kommunchefen Per Bäckström
välkommen till arbetet i Kungsörs kommun.
Avgående kommunchefen Tommy Jansson tackas för gott arbete
och önskas lycka till i framtiden. Tommy tackar också för den tid
som varit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 123
Nya Kung Karls skola - projektering
(KS 2011/28)
Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2012 att den nya skolan
för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 ska byggas centralt i Kungsör på
det område där Kung Karls skola tidigare varit lokaliserad i anslutning till idrottshallarna.
Ett arbete med att ta fram underlag för den nya skolan har genomförts och nu finns ett förslag till utformning och en kalkyl framtagna. Totalt beräknas om- och tillbyggnaden kosta 127 miljoner kronor och inventarierna 5 miljoner.
Barn- och utbildningschefen och tekniska chefen tillika verkställande direktören i Kungsörs KommunTeknik AB beskriver arbetet
och underlaget i en tjänsteskrivelse. De föreslår att Kungsörs
KommunTeknik AB får ett uppdrag att inleda projektering enligt
de beskrivna förutsättningarna och återkomma före den 31 december 2012 med underlag för upphandling.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-05-07, § 56
• Barn- och utbildningschefen och tekniska chefen/VD i
Kungsörs KommunTeknik AB:s gemensamma tjänsteskrivelse
2012-07-19

Förlag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kungsörs KommunTeknik AB att
− inleda projektering av hela byggnationen av nya Kung Karls
skola enligt framtaget förslag till utformning och kalkyl
− återkomma med underlag för upphandling före den 31 december 2012.

KS överläggning

Efter slutförd överläggning ajourneras kommunstyrelsens sammanträde i fem minuter.
När sammanträdet återupptas konstateras att följande yrkanden
finns:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27
-

bifall till det framtagna förslaget från Per Strengbom (S)

-

återremiss till projektgruppen för framtagande av ett par nya
förslag till skola som är byggd efter mer traditionella metoder,
till lägre kostnader och miljösäkrad. Detta yrkande framförs av
Stellan Lund (M).

-

Återremiss från AnneMarie Andersson (C) till projektgruppen
för att försöka arbeta fram ett gemensamt förslag. Ärendet ska
tas upp igen vid för slutgiltig bedömning nästa månad

Härefter ställer ordföranden proposition enligt följande:
1) Ärendet ska avgöras idag – senare
Om avgöras idag:
2) Ställningstagande till framtaget förslag
Om avgöras senare:
2) Återremiss enligt Stellan Lunds förslag – återremiss enligt
AnneMarie Anderssons förslag
Proposition 1

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att det ska avgöras senare.

Proposition 2

Ordföranden ställer de båda återremissyrkandena mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt AnneMarie Anderssons
yrkande, dvs

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till projektgruppen för att försöka arbeta fram ett gemensamt förslag. Ärendet ska
tas upp igen vid för slutgiltig bedömning nästa månad

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 124
Krishanteringsplan för Kungsörs kommun
(KS 2012/221)
Nuvarande krishanteringsplan antogs i september 2005 och reviderades februari 2010.
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:
544) ska kommunen varje mandatperiod fastställa en plan för hur
de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till
att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas när Kungsörs kommun riskerar
att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Planen kan
också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som
en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter kommunens verksamheter eller delar av, för stor påfrestning. Kommunens Risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011, § 177, ligger till grund för denna plan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunchefen Tommy Jansson och beredskapssamordnaren
Lena Mäenpää tjänsteskrivelse 2012-07-04

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Krishanteringsplan
Kungsörs kommun”. Planen ersätter tidigare antagen ”Krishanteringsplan för Kungsörs kommun vid extraordinära händelser”.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 125
Kommunikationsplan för Kungsörs kommun
vid kris (KS 2012/222)
Nuvarande informationsplan för Kungsörs kommun vid större
olyckor/extraordinarie händelser antogs i september 2005 och
reviderades senast i februari 2010.
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny plan – kommunikationsplan vid kris – som ska ersätta nuvarande informationsplan. Planen är ett komplement till Kungsörs kommuns
”Krishanteringsplan”.
Kommunikationsplanen beskriver informationsgruppens arbete
och Kungsörs kommuns kommunikation i samband med en
allvarlig händelse eller en extraordinär händelse.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2012-07-04

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar ”Kommunikationsplan för Kungsörs
kommun vid kris”. Planen ersätter tidigare antagen ”Informationsplan för Kungsörs kommun vid större olyckor/extraordinära
händelser”.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 126
Försäljning av fastigheten Hammaren 15,
”Bleckis” (KS 2012/137)
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att ställa sig
positiv till försäljning av fastigheten Hammaren 15 till Hammarfast AB under bildande. Slutligt beslut fattas när köpehandlingar
tecknats.
Köpehandlingar har nu upprättats där bl.a. villkoren för försäljningen framgår.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2012-05-02 jämte
protokoll från styrelsemöte och Hammarfast AB:s under bildande skrivelse
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-28, § 101
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-11, § 75
• Köpehandlingar

KS överläggning

Inför kommunstyrelsens överläggning anmäler Stellan Lund (M),
Niklas Magnusson (M) och Staffan Norgren (M) jäv och lämnar
rummet. Ordföranden kallar in Margareta Karlsson (M), Mona
Stavholt (KD) och Görel Nilsson (S) att tjänstgöra under behandlingen av ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Kungsörs KommunTeknik AB säljer fastigheten Hammaren 15 till Hammarfast AB
under bildande för en köpeskilling av 5 363 336 kronor utifrån
upprättade köpehandlingar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 127
Årsredovisning 2011 för Västra Mälardalens
Samordningsförbund, jämte revisionsberättelse (KS 2012/198)
En årsredovisning har upprättats för Västra Mälardalens Samordningsförbund för 2011. Den har granskats av revisorerna, vilka
föreslår att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2011.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2011 för Västra Mälardalens Samordningsförbund jämte revisionsberättelse

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning 2011 för
Västra Mälardalens Samordningsförbund och beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 128
Fastställande av tomtpris för småhustomter
inom fastigheten Skillinge 2:37 (KS 2012/245)
I den nya detaljplanen för Skillingeuddsområdet finns 59 planerade småhustomter. Kommunstyrelsens förvaltning har låtit göra en
värdering för att få fram marknadsvärdena. Förvaltningen föreslår
att tomterna säljs till de aktuella marknadsvärdena.
Marknadsvärdena på tomterna varierar mellan 200 000 - 300 000
kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2012-08-17 med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för de planerade 59
småhustomterna i Skillingeuddsområdet till de marknadsvärden
som beskrivs i tekniska chefens tjänsteskrivelse.
Till tomtpriset ska läggas avgift för VA-anslutning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

10

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 129
Nytt verksamhetsområde för kommunalt
dricks- och spillvatten inom Skillinge 2:37,
DP 193 (KS 2012/246)
Kungsörs KommunTeknik AB förslår ett utökat verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten med Skillingeuddsområdet, enligt detaljplan 193. Verksamhetsområdet innebär att alla
fastigheter omfattas och principbeslut om tvångsanslutning av
befintliga fastigheter och nya fastigheter i området föreslås.
Föreslaget innehåller också förslag till ersättning för inlösen av
enskild avloppsanläggning som inte får nyttjas efter utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2012-08-17 med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för kommunalt
dricks- och spillvatten med Skillingeuddsområdet. Det nya
verksamhetsområdet godkänns enligt bifogad karta.
Principbeslut fattas om

Justerandes sign

-

tvångsanslutning av befintliga samt nya fastigheter inom
området

-

ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning som inte
får nyttjas efter utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
enligt upprättat förslag.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 130
Antagande av detaljplan – kvarteret Tessin 6
m.fl., EDP 197 – enkelt planförfarande
(KS 2012/127)
Tekniska förvaltningen har tagit fram antagandehandlingar i arbetet med ändring av detaljplan för kvarteret Tessin, EDP 197. Planområdet utgörs av fastigheterna Tessin 6 och en mindre del av
Tessin 7 och Kungsör 3:1.
Syftet med planen är att medge en utökning av befintlig byggrätt in
mot gården i ett våningsplan. Befintligt ändamål handel och bostäder kompletteras även med ändamålet kontor, vilket förutom kontor innefattar personaltät verksamhet med liten varuhantering som
hotell- och konferenslokaler.
Planen har handlagts med enkelt planförfarande och planförslaget
har varit utsänt för samråd. Ett särskilt utlåtande har upprättats.
Där sammanfattas de yttranden har kommit in. Ett av yttrandena
har lett till att ett förtydligande gjorts i planbeskrivningen kring
avfallshanteringen.
Planförfattarna föreslår att planen antas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-23, § 95 (planuppdrag)
• Kommunstyrelsens delegationsprotokoll 2012-05-30, § 6
(samråd)
• Antagandehandlingar;
- Särskilt utlåtande 2012-08-27,
- Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 2012-08-27,
- Plankarta med bestämmelser och illustration

Beslut

Kommunstyrelsen antar detaljplanen för kvarteret Tessin 6 m.fl.,
EDP 197 genom enkelt planförfarande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska förvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 131
Planuppdrag enkelt planförfarande – detaljplan för fastigheten Hagsta 4:3, EDP 198
(KS 2012/211)
Fastigheten Hagsta 3:2 belägen i Torpa är idag registrerad som en
fastighet med barnstuga. Fastigheten är lämnad till försäljning och
de intressenter som anmält sitt intresse för fastigheten har begärt
att fastigheten ska ges tillstånd för bostäder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2012-06-28

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvariga,
tekniska chefen, att
-

ta fram ett förslag till justerad detaljplanen för fastigheten
Hagsta 4:3, EDP 198. Justeringen ska genomföras som enkelt
planförfarande.
Planändringen bekostas av Kungsörs KommunTeknik AB och
tas sedan ut på köpeskillingen.

-

Justerandes sign

sända ut samråds- och underrättelsehandlingarna på samråd
när de är klara.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 132
Planuppdrag enkelt planförfarande – detaljplan för fastigheten Domaren 5, EDP 199
(KS 2012/210)
Fastigheten Domaren 5, belägen på Hornsgatan 2, är idag
registrerad som en fastighet med föreningslokaler. Fastigheten är
lämnad till försäljning och de intressenter som anmält sitt intresse
för fastigheten har begärt att fastigheten ska ges tillstånd för
bostäder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2012-06-28

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvariga,
tekniska chefen, att
-

ta fram ett förslag till justerad detaljplanen för fastigheten
Domaren 5, EDP 199. Justeringen ska genomföras som enkelt
planförfarande.
Planändringen bekostas av kommunstyrelsen och tas sedan ut
på köpeskillingen.

-

Justerandes sign

sända ut samråds- och underrättelsehandlingarna på samråd
när de är klara.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27
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§ 133
Planuppdrag – detaljplan och områdesbestämmelser för kolonilotterna och båtplatserna vid Runnaområdet (KS 2012/247)
Befintlig plan A9 från 1941 behöver ändras då förutsättningarna på
delar av planen inte stämmer med dagens ändamål. Den del som
behöver ändras är området med kolonilotter och båtplatser.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2012-08-20

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt plankommitténs projektansvariga,
tekniska chefen, att
-

ta fram ett förslag till detaljplan och områdesbestämmelser för
området som omfattar kolonilotterna och båtplatserna vid
Runnaområdet. Planarbetet ska genomföras som enkelt planförfarande.
Planändringen bekostas av kommunstyrelsen.

-

Justerandes sign

sända ut samråds- och underrättelsehandlingarna på samråd
när de är klara.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27
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§ 134
Kulturarvsportal för Västmanland
(KS 2012/249)
Västerås stad och Landstinget Västmanland har gemensamt utrett
förutsättningarna för en kulturarvsportal för länet.
Att inrätta en kulturarvsportal, ett ”Kulturarv Västmanland”,
genom att utveckla digitalisering, webb och sociala medier, dvs.
att öka tillgängligheten till kulturarvet är prioriterat i den regionala
kulturplanen. Organisatorisk placering för ”Kulturarv Västmanland” är Västmanlands läns museum.
Syftet med en länsövergripande kulturarvsportal är att material
från hembygdsföreningar, lokalhistoriker, Arkiv Västmanland
samt Västmanlands läns museum och forskare samt allmänhet
tillgängliggörs för att lyfta fram Västmanlands historia och
kulturarv.
Enligt upprättad kostnadsfördelning för en treårsperiod beräknas
Kungsörs andel till 8 000 kronor per år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2012-07-06

Beslut

Kungsörs kommun ställer sig positiv till satsningen på en länsövergripande kulturarvsportal och avsätter maximalt 8 000 kronor
per år under åren 2013-2015 ur anslaget för Övrig kulturverksamhet, ID 50009.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västmanlands Kommuner och Landsting,
avdelningschefen kultur m.m., ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 135
Enskild regional arkivverksamhet
(KS 2012/214)
En av de prioriterade frågorna i den regionala kulturplanen är Enskild regional arkivverksamhet.
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse och kulturberedningen har vid flera tillfället behandlat frågan, bl.a. beslutade
-

kulturberedningen vid sitt sammanträde i december 2011 att
det bör ske en stegvis utveckling av den regionala arkivfrågan I ett första steg prioriteras en samlokalisering av lokaler för
Arkiv Västmanland med Västerås stadsbibliotek samt en utökning av personal för at kunna ta emot ytterligare
arkivmaterial

-

Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse i maj 2012
att rekommendera länets kommuner att frågan löses utifrån ett
upprättat förslag till kostnadsfördelning.

Kungsörs kommuns andel i kostnadsfördelningen är 7 951 kronor
per år 2013-2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västmanlands Kommuner och Landstings styrelses protokoll
2012-06-13

Beslut

Kungsörs kommun ställer sig positiv till satsningen på enskild
regional arkivverksamhet och avsätter maximalt 8 000 kronor per
år under åren 2013-2015 ur anslaget Sekretariat, ID 10062.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västmanlands Kommuner och Landsting,
ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 136
Länsstrategi 2012-2014 – Mäns våld mot
kvinnor (KS 2012/194)
Västmanlands Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna och landstinget att godkänna ett förslag till länsstrategi
2012-2014 – Mäns våld mot kvinnor. Förslaget är en aktualisering
och justering av tidigare dokument kallat Länsstrategi Kvinnofrid i
Västmanlands län.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västmanlands Kommuner och Landstings styrelseprotokoll
2012-06-13, § 8

Beslut

Kungsörs kommun godkänner förslaget till länsstrategi 2012-2014
– Mäns våld mot kvinnor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västmanlands Kommuner och Landsting, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen
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§ 137
Fullmakt att hämta försändelser hos Postens
ombud (KS 2011/137)
För att säkerställa att behörig person hämtar ut försändelser till
kommunen hos Postens ombud bemyndigade kommunstyrelsen i
juni 2011 Ann Bejerin, Ellinor Nilsson, Ann-Katrin Öijwall,
Helena Björnberg, Eva Ottosson och Eva Kristina Andersson att
för kommunens räkning hämta försändelser som ställt till
Kungsörs kommun eller någon förvaltning/enhet i kommunens
organisation.
Personalförändringar har skett, varför beslutet bör revideras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 95

Beslut

Kommunstyrelsens beslut 2011-06-07, § 95 revideras.
Följande personer bemyndigas att för kommunens räkning hämta
försändelser som ställt till Kungsörs kommun eller någon
förvaltning/enhet i kommunens organisation: Linda Mattsson,
Linda Söder Jonsson, Ellinor Svensson, Ann-Katrin Öijwall och
Eva Kristina Andersson.
Försändelser som adresserats till Kungsörs kommun, förvaltning/
enhet i kommunen med angivande av namn på befattningshavare
kan också hämtas av befattningshavaren själv.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Posten Köping, de bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 138
Rivning av lågdelen vid Kung Karls skola
(KS 2012/80)
Kungsörs KommunTeknik AB har i samarbete med Västra
Mälardalens Kommunalförbund tagit in anbud för rivning och
sanering av lågdelen vid Kung Karls skola.
Kostnaden för rivning och sanering uppgår till 1,1 miljon kronor.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har beviljat rivningslov.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26, § 57 (rätt att söka
bygglov och begära in anbud)
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2012-08-15

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att rivning och sanering av lågdelen
vid Kung Karls skola ska verkställas. Kostnaden för detta
maximeras till 1,1 miljon kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västmanlands Kommuner och Landsting, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 139
Investering – Ombyggnad av gästhamnsbryggan, etapp 2 (KS 2012/81)
Kommunstyrelsen beviljade en investering i form av fortsatt ombyggnad av gästhamnsbryggan. Kostnaden beräknades till 1,3
miljoner kronor.
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har begärt in anbud. Ett
anbud har kommit in. Detta ligger långt över beviljad investering.
KKTAB föreslår att upphandlingen avbryts på grund av att anslagna medel inte räcker för att uppföra gästhamnsbryggan på projekterat sätt. Ett ändrat utförande måste tas fram och ny upphandling
utföras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26, § 58 (beviljade
investering)
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2012-08-15

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar avbryta upphandlingen för ombyggnad
av gästhamnsbryggan då anslagna medel inte räcker för uppförande enligt projekterat sätt.
Förslag till nytt utförande ska tas fram och ny upphandling göras.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 140
Investering – Kinnekulleparkeringen
(KS 2012/165)
Tekniska chefen föreslår ett investeringsprojekt – Kinnekulleparkeringen. Tanken är att skapa ordning och minska olycksrisken
genom att strukturera upp ytan och skapa skydd för fotgängare och
cyklister.
Kostnaden för investeringen beräknas till 220 000 kronor. Om befintliga asfaltytor kan användas utan omläggning och/eller tillskott
av dagvattenbrunnar inte behövs kan kostnaden reduceras avsevärt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Projektblankett 2012-05-28

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Kinnekulleparkeringen”. Investeringen får ianspråkta 220 000 kronor ur investeringsbudgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 141
Investering – Ny varmluftsugn till Centralköket (KS 2012/201)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ett investeringsprojekt
– Ny varmluftsugn till Centralköket. De befintliga ugnarna räcker
inte till för att kunna laga mer hemlagade ugnsrätter.
Kostnaden för investeringen beräknas till 150 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Projektblankett 2012-06-15

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny varmluftsugn till
Centralköket”. Investeringen får ianspråkta 150 000 kronor ur
investeringsbudgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 142
Investering – Ny kokgryta till Centralköket
(KS 2012/201)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ett investeringsprojekt
– Ny kokgryta till Centralköket. En av de befintliga grytorna (från
1995) har gett sig och är utdömd av reparatörerna, då den blir för
dyr att reparera. Reparatörerna ger heller ingen garanti för att den
kommer att hålla efter reparation.
Kostnaden för investeringen beräknas till 180 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Projektblankett 2012-06-15

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny kokgryta till
Centralköket”. Investeringen får ianspråkta 180 000 kronor ur
investeringsbudgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2012-08-27
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§ 143
Justerad projektansökan/projektbeskrivning
Västra Mälardalen i Samverkan (ViS)
(KS 2012/56)
Med hjälp av Västmanlands Kommuner och Landsting gjordes en
projektansökan till Tillväxtverket ur programmet ”Lokalt och regionalt tillväxtområde”. Syftet med projektet beskrivs som ”Skapa
goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Västra Mälardalen
genom att öka regionens attraktionskraft genom ett utvecklat och
mångfacetterat näringsliv som skapar fler arbetstillfällen och därmed incitament för en ökad inflyttning till regionen.”
Kungsörs kommun ställde sig positiv till ansökan och kommunens
andel av kostnaderna i projektet.
Tillväxtverket avslog ansökan. Projektbudgeten har sedan omarbetats och Länsstyrelsen har godkänt en höjd bidragsnivå med 2,5
miljoner kronor. Den kontanta insatsen från kommunerna är oförändrad, men en ändrad medfinansiering i tid föreslås. För
Kungsörs kommun innebär det följande:
Tidigare
År 2012
År 2013
År 2014
TOTALT

56 400
74 400
74 400
205 200

Föreslagen
justering
70 150
67 525
67 525
205 200

Några justeringar förelås också i texten till ansökan/projektbeskrivningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-27, § 35
(Projektansökan)
• Förslag till justerad lydelse och ny budget

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den justerade projektansökan/
projektbeskrivningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS).

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens i Samverkan, ekonomikontoret, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 144
Meddelanden delegationsbeslut
T.f. kommunchefen Eva Kristina Andersson har den 11 juli 2012,
§ 12, bemyndigat Maria Söderberg och/eller Anders Melkersson
att företräda kommunen vid förhandlingar i samband med överklagat beslut – avslag på utlämnande av allmän handling i upphandling av beläggnings- och justeringsarbeten.
Dnr VMKF 2010/98, KS 2012/180
T.f. kommunchefen Eva Kristina Andersson har den 11 juli 2012,
§ 13, meddelat Polismyndigheten att kommunen inte har något att
erinra mot ansökan om offentlig tillställning på Stortorget i samband med Thor Modéendagarna 2012. Arrangemanget måste bedrivas på sådant sätt att det kan se utan fara för den allmänna
ordningen, säkerheten och trafiken. Dnr KS 2012/230
T.f. kommunchefen Eva Kristina Andersson har den 11 juli 2012,
§ 14, meddelat Polismyndigheten att kommunen inte har något att
erinra mot ansökan om begagnande av offentlig plats – hamnområdet och Pinnparken – den 1 september i samband med Thor
Modéendagarna. Arrangemanget måste bedrivas på sådant sätt att
det kan se utan fara för den allmänna ordningen, säkerheten och
trafiken. Dnr KS 2012/229
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Stellan Lund har den 24
juli 2012, § 15, beslutat att kommunstyrelsen avsätter maximalt
80 000 kronor ur årets budget för en mindre tilläggsmodul till
Kung Karls skola. De extra kostnaderna för 2013 och därefter får
inrymmas i barn- och utbildningsnämndens budgetram.
Dnr KS 2011/28
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2012-08-27

§ 145
Meddelanden
Den vakanta ekonomitjänsten efter Åsa Björk är tillsatt.
Dnr KS 2012/203
Undertecknat aktieöverlåtelseavtal från Landstinget Västmanland
gällande avyttring av aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB.
Dnr KS 2012/41
Meddelande från Länsstyrelsen Västmanlands län där det anges att
frågor rörande:
-

Överförmyndare
Begravningsfrågor
Lotterier och bingo

kommer att tas över av Länsstyrelsen i Stockholm.
Dnr KS 2012/176
Yttrande (inga synpunkter) från Västra Mälardalens Myndighetsförbund angående ”Tillståndsansökan för ombyggnation av Slussen” Dnr KS 2012/124
Missiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap angående ”Förslag till förtydligande principer för anslutning till WIS”
Dnr KS 2012/130
Beredskapssamordnare Lena Mäenpää har svarat på en enkät avseende frivilliga försvarsorganisationers förstärkningsresurser till
samhällets krisberedskap. Dnr KS 2012/145
Länsstyrelsen har den 25 juli 2012 beviljat Kungsörs kommun ett
bidrag om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Bidraget går till projektet ”Bättre företagsklimat i länets kommuner 2012-2013, omgång 1” och är på 100 000 kronor.
Dnr KS 2012/209
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Svar på synpunkter inkomna via kommunens hemsida:
-

Driftchef Ronnie Björkroth har svarat på en synpunkt om skötseln av grönområdet i kvarteret Rurik. Dnr 2012/174

-

Kommunstyrelsens ordförande Pelle Strengbom har svarat på
en synpunkt om att kommunen borde klippa gräset på grönområdena i Kungsör. Dnr KS 2012/189

-

Driftavdelningen har svarat på en synpunkt om att det finns
brännässlor vid infarten till Kungsör. Dnr KS 2012/192

-

Avdelningschefen Astrid Qvarnlöf har svarat på en synpunkt
om att det är mossa på Hagaskolans tak. Dnr KS 2012/197

-

Ekonomichefen Bo Granudd har svarat på en synpunkt om böter för felparkering. Dnr KS 2012/200

-

Kanslichefen Eva Kristina Andersson har svarat på en synpunkt om avtackning av personal. Dnr KS 2012/217

-

Arbetsledaren Fredrik Forsén har svarat på en synpunkt om
belysning på Gesällgatan. Dnr KS 2012/224

-

Näringslivssekreteraren Bo Axelsson har svarat på en synpunkt
om Kungsörs centrum. Dnr KS 2012/231

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat en intresseanmälan
om att delta i samordnad upphandling. Dnr KS 2012/204
Besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter krishanteringssystemet 2012. Dnr KS 2012/149
Informationschef Astrid Qvarnlöf har svarat på en synpunkt om att
en röjning behövs på Kungsörs vandringsled Dnr KS 2012/196
Inbjudan till möte med Mälarens vattenvårdsförbund 2012-09-14.
Arbetsmiljöverket har den 28 juni 2012 gjort en inspektion Säkra
sommarjobb för ungdomar. Dnr KS 2012/225
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kännedomskopia av Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den
28 juni 2012 om arkeologisk särskild utredning inför åtgärder i
Mälarfarleden samt Södertälje sluss och kanal, Västmanlands,
Uppsala, Södermanlands och Stockholms län. Dnr KS 2012/227
Åtagandebesked gällande borgensansvar från Kommuninvest i
Sverige AB. Dnr KS 2012/243
Undertecknade avtal:
-

-

Justerandes sign

Kommunchef Tommy Jansson har undertecknat
-

en prolongering av avtal på livsmedel, mejerivaror och
juice. Dnr KS 2012/212

-

ett reviderat samverkansavtal med Arboga kommun gällande folkhälsofrågor. Dnr KS 2012/215

-

ett avtal gällande nyföretagarrådgivning. Dnr KS 2012/235

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat
-

en prolongering av avtal på livsmedel, mejerivaror och
juice. Dnr KS 2012/170

-

ett tilldelningsbeslut angående kontorsmaterial.
Dnr KS 2012/205

-

ett avtal gällande egendoms- och ansvarsförsäkring.
Dnr KS 2012/202

-

ett avtal avseende skanningstjänster. Dnr KS 2012/190

-

en prolongering av avtal på mat, vatten och läskedrycker.
Dnr KS 2012/172

-

ett avtal gällande livsmedel, kolonial/specerier, djupfryst
och färskt sortiment. Dnr KS 2012/186

-

ett avtal på storköksmaskiner. Dnr KS 2012/169

-

ett avtal på köksutensiler. Dnr 2012/168

-

en prolongering av avtal på storköksmaskiner, vagnar och
kantiner. Dnr KS 2012/167

-

ett avtal om nöjd-kund-indexundersökning.
Dnr KS 2012/208
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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-

ett tilldelningsbeslut om skol- och förskolematerial.
Dnr KS 2012/206

-

en prolongering av avtal på livsmedel, mejerivaror och
juice. Dnr KS 2012/212

-

en prolongering av avtal på pensionsadministration.
Dnr KS 2012/211

-

ett avtal gällande Elkraft.
Dnr KS 2012/244

-

Näringslivssekreterare Bo Axelsson har undertecknat en prolongering av avtal på livsmedel, konditoriprodukter.
Dnr KS 2012/171

-

T.f. kommunchefen Eva Kristina Andersson har undertecknat
ett avtal avseende E-faktura. Dnr KS 2012/226

-

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har undertecknat ett avtal om samverkan om åtgärder för krishantering.
Dnr 2012/240

Avdelningschefen för kultur, fritid, turism och information Astrid
Qvarnlöf har undertecknat en överenskommelse med Landstinget
Västmanland om regional filmverksamhet i Västmanland 2012.
Dnr KS 2012/228
Delegationsbeslut nr 11/2012, att avslå utlämnande av allmän
handling, har överklagats. Dnr KS 2012/180
Kännedomskopia av boverkets beslut om att avslå bidragsansökan
från hembygdsföreningen för Norra Kungsladugården.
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

Surahammars kommuns sammanträde med kommunfullmäktige 2012-05-14

•

Västmanlands Kommuner och Landstings sammanträde 201206-13
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Kungsörs Grusaktiebolags årsstämma
2012-04-23

•

Protokoll från Studiefrämjandets årsmöte 2012-04-26

•

Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
sammanträde 2012-06-11

•

Protokoll från Kungsörs KommunTeknik AB:s sammanträde
2012-06-11

•

Protokoll från Västmanlands Lokaltrafik AB:s sammanträde
2012-06-01

•

Minnesanteckning från Landstinget Västmanland, kollektivtrafikberedningens sammanträde 2012-06-18

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2012-06-20, §§ 62-72

•

Protokoll från Arbogaåns vattenförbunds ordinarie förbundsstämma 2012-05-30

•

Justerad § 10 i Västmanlands Kommuner och Landstings
förbundsmötesprotokoll 2012-05-04.

Skrifter:

Justerandes sign

•

Tillsammans i Mälardalen nr 3/2012 – en tidning för dig som
reser i Mälardalen

•

Skydd och säkerhet nr 5/2012 – säkerhetsbranchens månadstidning

•

Landsbygd & Livskraft – en debattidning från Hela Sverige
ska leva

•

Hela Sverige ska leva nr 3/2012

•

Rapport från Arbogaåns vattenförbund och Arbogaåns avrinningsområde

•

Dagens socialförsäkring nr 5/2012

•

SOS nr 2/2012 – en tidning från SOS Alarm

•

Brandmännens riksförbunds branschtidning nr 3/2012
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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•

Icanyheter – dagligvarubranchens nyhetstidning

•

FRO nytt – medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen

•

Västmanlands Kommuner och landstings verksamhetsberättelse 2011

•

Bilkåristen – en tidning för bilkåren

•

Informationsskrift från statskontoret om det kommunala utjämningssystemet

•

Ellen – informationsblad från Länsstyrelsen

•

Trossen nr 3/2012 – en tidning från sjöräddningssällskapet

•

Transport och teknik nr 13/2012

•

Aktuellt från VKL – nyhetsbrev från Västmanlands kommuner
och landsting

•

Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2012 från
Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner och Landstings cirkulär:

Justerandes sign

•

12:27 – Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om
utjämningssystemet m.m.

•

12:28 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2

•

12:29 – Nytt inom korruptionsområdet

•

12:30 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 12 – träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta
och Fastighetsanställdas Förbund

•

12:31 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet

•

12:32 – Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. –
HÖK T – med Akademikeralliansen

•

12:33 – Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor
för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m.fl.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslut

Justerandes sign

2012-08-27
•

12:34 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – med SEKO – Facket för service och kommunikation

•

12:35 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 12 – med Svenska Transportarbetarförbundet

•

12:37 – Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens
Riksförbund

•

12:38 - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om
lön och anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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