SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Blad

1 (27)

Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 25 januari 2016, klockan 16.00-18.30.

Beslutande

Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Christer
Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene
Eriksson (C) och Roland Jansson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Rickard Axelsson (FP) och Kenneth Axelsson (KD).

Ersättare

Rigmor Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Gunnar
Karlsson (C) och Ari Jaanus (SD).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Claes-Urban Boström och kanslichefen Eva Kristina Andersson.
Under § 1: Ordförande Leader Inlandet Niklas Witt, vice ordföranden Leader Inlandet Ingrid
Dorsander Andersson
Under § 2: Revisorerna Håkan Sundström (M), Lars Wigström (S), Aado Mets (M) och
Ingrid Dorsander Andersson (C)
Under § 4: Avdelningschef Astrid Qvarnlöf och fritidschef Mikael Nilsson.

Utses att justera

Niklas Magnusson

Ersättare för
justerare

Madelene Eriksson

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2016-01-26, klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2016-02-18

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

Protokoll 2016-01-25
1

Information – Avrapportering av Leader Inlandets verksamhet 2007-2013

2

Information – Redogörelse för granskningar som de förtroendevalda revisorerna genomfört kring lokal- och personalförsörjning

3

Rapport ensamkommande flyktingbarn

4

Information – Aktuella frågor inom kultur och fritid

5

Svar på medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg

6

Svar på medborgarförslag - Säkra upp Kungsörsleden

7

Svar på av motion – Sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och Kungsör

8

Svar på motion - Underlätta cyklandet

9

Svar på motion - Skapa en trafiksäkrare miljö på Västerskolans parkeringsplats

10 Svar på motion - 15 minuters parkering vid Kinnekulle och Västergårdarnas
förskolor
11 Köksorganisationen i Kungsörs kommun
12 Nytt avtal med Migrationsverket – Överenskommelse om blandade platser för
asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd
13 Projekteringsuppdrag – Nytt äldreboende Södergården
14 Yttrande till Finansdepartementet - Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala,
Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län
15 Dispens från reservatsbestämmelser Klämsbo naturreservat – Tillstånd för
länsstyrelsen att köra terrängfordon under vintertid
16 Reservering ur de statliga medlen för hantering av flyktingsituationen
17 Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsens förvaltning
18 Svar på revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling
19 Meddelanden delegationsbeslut
20 Meddelanden

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

21 Uppdrag – intresseanmälan VA-ledningar till/från Valskog

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§1
Information – Avrapportering av Leader
Inlandets verksamhet 2007-2013
(KS 2016/16)
Ordförande Leader Inlandet Niklas Witt och vice ordförande
Ingrid Dorsander Andersson överlämnar sin slutrapport och gör en
avrapportering av verksamhetsperioden 2007-2013.
Under projektperioden har Kungsörs, Eskilstuna (exklusive tätorten), Strängnäs (exklusive tätorten), Nykvarns, Gnesta och Flens
kommuner gemensam fördelat EU-medel enligt Leadermetoden.
Den bygger på ett lokalt engagemang där de olika samhällssektorerna - ideell, privat och offentlig - tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling.
Kungsörs kommun har satsat 1 miljon kronor. Detta har sedan
genererat 3,6 miljoner kronor i bidrag till projekt i kommunen.
Fem stora projekt i Kungsör:
- Den analoga bloggen
- Förstudie Kungsudden
- Car-O´s hundkoja
- Kungsudden
- Kungsörs hundarena, fas 2
Små projekt för unga idéer, växtlust och kultur.
Deltagarna i Leader Inlandet anser att det har varit en bra resa och
givande att samverka mellan offentlig, privat och ideell sektor.
Ny period påbörjad – två kommuner tillkommit; Katrineholm och
Vingåker. Leaderområdet heter nu Leader Södermanland. Nya
pengar finns att söka projektmedel till.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen tackar för avrapporteringen.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§2
Information – Redogörelse för granskningar
som de förtroendevalda revisorerna genomfört kring lokal- och personalförsörjning
(KS 2016/17, KS 2016/18)
Revisionens Håkan Sundström (M), Lars Wigström (S), Aado
Mets (M) och Ingrid Dorsander Andersson (C) lämnar förhandsinformation kring två granskningar som genomfört kring lokalförsörjning och personalförsörjning. De har gjorts utifrån en riskoch väsentlighetsanalys och kommer att lämnas till kommunen
under veckan.
Lokalförsörjning – bedömningen är att kommunstyrelsen inte vidta tillräckliga åtgärder för att leda och styra lokalförsörjningen.
Styrning och uppföljning är kommunstyrelsens roll. Tittat även på
Kungsörs KommunTeknikAB och Kungsörs Fastighets AB. Ska
tillgodse förvaltningen med kostnadseffektiva och ändamålsenliga
lokaler på kort och lång sikt.
Ser mer informellt arbete. Kommunstyrelsen bör
- långsiktigt identifiera strategier och mål på längre sikt
- följa upp och utvärdera
Sex rekommendationer lämnas.
Personalförsörjning – revisorerna har genom intervjuer sett bl.a.
titta på
- kommunens mål på personalområdet
- hur kommunens arbetsgivaransvar följs
- hur personalförsörjningen säkerställs
- styrdokument
De har konstaterat att det inte finns någon antagen personalpolicy
och att andra styrdokument börjar vara gamla och bör ses över.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
Svar på rapporterna kommer att utarbetas då de lämnats in.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§3
Rapport ensamkommande flyktingbarn
(KS 2014/440)
Marie Norin Junttila (S) rapporterar att kommunen nu har ansvar
för 71 ensamkommande barn. Ansvaret för ett av dessa kommer
troligen att gå över till en annan kommun.
Av de ensamkommande barnen har 13 fått permanent uppehållstillstånd, övriga är asylärenden.
Barnen är placerade:
- 17 på kommunens HVB-hem Skogsudden
- 9 som släktplaceringar
- 44 i konsulentstödda HVB-hem.
De asylsökande som fyller 18 ska enligt reglerna flyttas över till
något av Migrationsverkets migrationsboenden.
Ett nytt privatägt HVB-hem i Kungsörs har fått tillstånd från
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att öppna i mitten av
februari. Det har plats för 7 ensamkommande barn. Representanter
från kommunen kommer att träffa företaget på onsdag.
Arbetet på Tallåsgården pågår för att få till nya platser inklusive
stödboende för de äldre ungdomarna. Öppnar under våren.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-01-25

§4
Information – Aktuella frågor inom kultur och
fritid
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf och fritidchef Mikael Nilsson
lämnar en rapport om aktuella frågor på kultur- och fritidsområdet.
Inledningsvis lämnas en kort introduktion om avdelningens organisation och verksamhetsområden.
Fritidskontoret redovisar sina arbetsuppgifter lite närmare.
På gång 2016:
- Knutsdans, Vårmarknad, Valborgsmässofirande, allsång, Thor
Modéendagarna, Prova på-dag, gammeldags julmarknad
- Konst- och hantverkssafarin (10-årsjubileum), kulturveckan,
teater och musikprojekten musik- respektive teater för alla,
film- och teaterföreningen med program för hela året
- biblioteket – navet i kulturlivet
Övriga utmaningar:
- läktare i ishallen
- integration i föreningslivet för nyanställda i Sverige
- nya skolan – lägerverksamhet, utemiljö
- parkering vid Centralvallen
- utveckling av Lockmora
- Valskog (råd med föreningarna)
- belysningen av elljusspåren (framtida investering)
Det kultur- och fritidspolitiskt programmet ska följas upp under
våren 2016. I samband med arbetet med översikt av biblioteksplanen återkommer förvaltningen med mer kring kultur och
bibliotek.

Kommunstyrelsen diskuterar bl.a. behov av nytänkande kring vissa
arrangemang. Informationen föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§5
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning
på gångväg (KS 2015/328)
Karin och Hans Westin föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska sätta upp gatubelysning på gångvägen från hörnet Tallgatan/Ängsvägen till Björkvägen/Eddavägen. Gångvägen snöröjs
av kommunen och används dagligen av barn på väg till och från
skolan och övriga boende.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning. Som ett led i beredningen begärdes ett yttrande från
Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB är i grunden är positiv till förslaget och menar att det är
värt att gå vidare och ta in ett utformningsförslag och en offert.
Trygga och säkra gång- och cykelvägar är viktiga både för
rekreation och för att underlätta för våra medborgare att ta sig till
jobb/skola på ett klimatsmart sätt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Hans och Karin Westin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 130
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att ta fram ett utformningsförslag och en offert för belysning i det
aktuella området.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§6
Svar på medborgarförslag – Säkra upp
Kungsörsleden (KS 2015/374)
Hans Lund föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörsleden ska
säkras upp. Skyltning om betesdjur är bristfällig. Lund föreslår att
kommunen, efter samråd med markägaren, sätter upp ett nytt staket parallellt med det som är uppsatt mot åkern/Gersillasidan så att
en 3-4 meter bred gång bildas. På så sätt få man en säkrare passage
genom den vackra hagen och slipper samtidigt problemet med de
plankor som ligger över ett sankt område mitt i hagen.
I samband med att förslaget ställdes i fullmäktige framhöll förslagsskrivaren att det inte behöver vara staket, stängsel räcker.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs
KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB föreslår att skyltningen om betesdjur vid de båda fårtrapporna ses över. I övrigt föreslås avslag. Vandringsleden passerar
ett antal betesmarker. Betande djur är en nödvändighet för att
naturvärdena i hagmarkerna ska bibehållas. Om ytan inte kan användas som betesmark krävs troligen slåtter/slyröjning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Hans Lund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 159
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att se över skyltningen om betesdjur längs Kungsörsleden.
I övrigt avslås medborgarförslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-01-25

§7
Svar på motion - Sammanhållet cykelnät
mellan Köping, Arboga och Kungsör
(KS 2015/320)
Kerstin Åkesson (MP), föreslår i en motion att Köping, Arboga
och Kungsörs kommuner gemensamt ska verka för utbyggnad av
ett sammanhängande cykelvägnät mellan kommunerna.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB menar att det finns skäl att sträva mot ett sammanhängande cykelnät mellan Kungör, Arboga och Köping men att nyttan
måste vägas mot kostnaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Kerstin Åkesson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 144
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs
KommunTeknik AB i uppdrag att bevaka och verka för en
utbyggnad av sammanhållet cykelnät i kontakterna med
Trafikverket, Köpings och Arboga kommuner.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§8
Svar på motion – Underlätta cyklandet
(KS 2015/372)
Petter Westlund (C) föreslår i en motion att kommunen ser över
och åtgärdar oklara och osäkra korsningar för cykeltrafiken så att
kommunens cykelbanor tydligt knyts ihop för ett säkrare cyklande.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB menar att det är naturligt att sträva mot ett sammanhängande säkert vägnät för såväl cyklister som gångare och övriga
trafikantgrupper.
Att se över, identifiera och komma med åtgärdsförslag för att säkra
oklara eller osäkra korsningspunkter i vårt cykelnät är ett förhållandevis stort utredningsarbete som kommer att kräva resurser. Att
åtgärda alla korsningspunkter kan vara ett långsiktigt mål.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Petter Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 170
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-07

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att göra en genomlysning under 2016 av oklara och osäkra korsningar för cykeltrafiken. Genomlysningen ska utmana i en icke
bindande plan för åtgärder på sikt.
Vissa punkter bör kunna lösas i samband med arbetet med centrumplaneringen.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§9
Svar på motion - Skapa en trafiksäkrare miljö
på Västerskolans parkeringsplats
(KS 2015/359)
Henrik Mayer (FP), föreslår i en motion att
- Kungsörs KommunTeknik AB ska få i uppdrag att ta fram ett
förslag till mer trafiksäker parkeringsplats vid Västerskolan
- medel avsätts för skapandet av en bra parkeringsplats och
trafiklösning
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB menar att det är klokt att se över hela trafiksituationen.
Generellt så kan man säga att föräldrar i större utsträckning än
tidigare skjutsar sina barn till skolan idag. Många skolor är byggda
och planerade för en tid då fler elever och även lärare gick eller
cyklade till skolan. En bättre trafikmiljö skulle kunna bidra med att
fler föräldrar vågade låta sina barn cykla eller promenera till
skolan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hendrik Mayer
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 166
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att utreda hur en mer trafiksäker miljö kan skapas kring Västerskolans parkering och utanför Kinnekulle och Västergårdarnas
förskolor.
När utredningen är klar bör det stå klart hur mycket en lösning
kan komma att kosta.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§ 10
Svar på motion - 15 minuters parkering vid
Kinnekulle och Västergårdarnas förskolor
(KS 2015/363)
Annika Westling (V), föreslår i en motion att ett flertal 15-minuters parkeringsplatser markeras ut och skyltas på parkeringen vid
Kinnekulle och Västergårdarnas förskolor för att förbättra barnens
trafiksäkerhet och underlätta för småbarnsföräldrar.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen begärdes ett yttrande från Kungörs KommunTeknik AB (KKTAB).
KKTAB menar att det är klokt att se över hela trafiksituationen.
Att begränsa parkeringstiden kan vara ett möjligt verktyg för att
uppnå bättre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Annika Westling
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 167
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-12-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att utreda hur en mer trafiksäker miljö kan skapas kring Västerskolans parkering och utanför Kinnekulle och Västergårdarnas
förskolor.
När utredningen är klar bör det stå klart hur mycket en lösning
kan komma att kosta.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 11
Köksorganisationen i Kungsörs kommun
(KS 2015/447)
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att
Mistelns kök överförs från socialnämndens ansvarsområde till
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde från och med den 1
mars 2016.
I kommunfullmäktiges beslut den 8 juni 2015, § 89 gällande beställning till Kungsörs KommunTeknik AB av nya Kung Karls
skola ingår det att köket i den nya skolan även ska producera mat
till socialförvaltningen. Bakgrunden till beslutet är att båda
nuvarande köken i de bägge förvaltningarna har stora
renoveringsbehov och att en gemensam produktion bedöms ha
flera avgörande fördelar.
Samverkan mellan köken sker redan idag bland annat genom att
kökschefen för barn- och utbildningsförvaltningen även ansvarar
för köket på Misteln som tillhör socialförvaltningens verksamhetsområde.
För att underlätta administrationen och ytterligare öka möjligheten
till flexibilitet förslås att en organisationsförändring genomförs.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-11-25
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-09, § 60
• Socialnämndens protokoll 2015-12-15, § 115

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar överföra Mistelns kök från socialnämndens ansvarsområde till barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde från och med den 1 mars 2016.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att föreslå ramändringar för barn- och utbildnings- respektive socialnämnden som
konsekvens av den nya organisationen. Förslag till justerade
ramar ska vara klara så att kommunfullmäktige kan besluta om
dem i juni 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 12
Nytt avtal med Migrationsverket – Överenskommelse om blandade platser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd
(KS 2016/13)
Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn tecknades i december 2014. Det avtalet
tecknades för blandade platser för nio asylsökande ensamkommande barn och så få platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd som möjligt.
Migrationsverket har nu kommit med förslag till ny överenskommelse.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-08, § 59
• Migrationsverkets förslag till överenskommelse om blandade
platser

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tecknar avtal med Migrationsverket enligt
förslaget om blandade platser för 61 asylsökande ensamkommande barn och så få platser för ensamkommande barn med
uppehållstillstånd som möjligt.
Antaget avtal redovisas som KS-handling nr x/2016.

Reservation

Justerandes sign

Roland Jansson (SD) anmäler skriftlig reservation till protokollet.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende
Södergården (KS 2015/247)
Den parlamentariska styrgruppen för nytt äldreboende har diskuterat hur det nya äldreboende vid Södergården ska se ut. Planerna
har nu kommit så långt att det är dags att projektera.
Avsikten är att det nya äldreboendet ska finansieras av kommunen
genom eget kapital.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
- Minnesanteckningar från styrgruppen – förstudie äldreboende
2016-01-20

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att projektera nytt äldreboende vid Södergården enligt styrgruppens förslag till utformning och därefter genomföra en upphandling.
När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska
kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 14
Yttrande till Finansdepartementet - Regionalt
utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län
(KS 2015/408)
Finansdepartementet har översänt departementspromemoria Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015/53) till bl.a. kommunen med
inbjudan att lämna yttrande. Sista dag att lämna yttrande är den 29
januari 2016.
I nuläget omfattar lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län:
Östergötlands, Kronbergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra
Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands
kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och
utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Västmanlands läns landsting har ansökt hos regeringen om att få
överta det regionala utvecklingsansvaret i länet. Detsamma har
Uppsala, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting gjort.
Finansdepartementet föreslår att lagen även ska omfatta dessa län.
Det innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige även fortsättningsvis användas.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Departementspromemorian Ds 2015:53
•
• Västmanlands Kommuner och Landstings yttrande över
departementspromemorian.

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som Västmanlands Kommuner och Landsting skickat in över departementspromemoria Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015/53)

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Finansdepartementet, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 15
Dispens från reservatsbestämmelser i
Klämsbo naturreservat – Tillstånd för länsstyrelsen att köra terrängfordon under
vintertid (KS 2015/387)
Länsstyrelsens vilthandläggare ansöker om tillstånd att köra
terrängfordon under vintertid i Klämsbo naturreservat för att kunna
inventera stora rovdjur och bistå forskningen med märkning av
stora rovdjur. Detta gäller i huvudsak lodjur och varg. Tillstånd
söks till och med 2025.
Enligt reservatsbestämmelserna är det bl.a. förbjudet att
- framföra motordrivet fordon och
- fånga eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
Dessa föreskrifter ska inte utgöra hinder om de behövs för vetenskapliga undersökningar med syfta att öka kunskapen om de biologiska värdena. För sådana undersökningar krävs dock kommunens godkännande.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att dispens ska beviljas
under fem år. Därefter får förnyad ansökan lämnas in.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsens vilthandläggares ansökan 2015-11-02
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2015-12-17

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar länsstyrelsens vilthandläggare dispens
från reservatsbestämmelserna och därmed tillstånd att köra
terrängfordon under vintertid i det kommunala naturreservatet
Klämsbo. Tillståndet gäller till och med år 2020.
Noteras att hänsyn bör tas till ridskola och ridled i området.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Länsstyrelsens vilthandläggare, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 16
Reservering ur de statliga medlen för hantering av flyktingsituationen (KS 2016/15)
Kungsörs kommun har tilldelats 19,9 miljoner kronor av
regeringen för att hantera flyktingsituationen. Beloppet är av
engångskaraktär och ska nyttjas under 2016. En stor del av denna
summa kommer att användas inom kommunens förvaltningar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en miljon kronor avsätts
till en ”pott” för främjande av integration, fri att söka ur för olika
verksamheter och organisationer. På så sätt kommer andra
verksamheter och organisationer som på ett positivt sätt främjar
integration av de nyanlända och asylsökande i samhället att kunna
ta del av pengarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-01-11

Beslut

Kommunstyrelsen avsätter en miljon av de 19,9 miljoner kronor
kommunen fått av regeringen för att hantera flyktingsituationen fri
att söka ur för olika verksamheter och organisationer.
Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att etablera ett enkelt
ansökningsförfarande där den som söker ska uppge:
- syfte
- budget och
- om det finns andra typer av stöd redan.
För beviljade medel ska en slutredovisning göras till
kommunstyrlsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomen för kommunstyrelsen, avdelningschefen kultur
m.m., akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 17
Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2015/425)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Inför denna internkontrollplan har en ny modell arbetats fram.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
åtta eller högre tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-01-13
med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2016 ska genomföras enligt kommunstyrelsens förvaltning föreslag. Resultatet
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.
Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr
4/2016

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 18
Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandling och inköp (KS 2015/449)
Revisorerna i Kungsör har, i samverkan med revisorerna i Arboga,
Köping och Västra Mälardalens Kommunalförbund, granskat
inköp och upphandling i de tre kommunerna och förbundet.
Revisorerna framför rekommendationer kring hantering av bl.a.
styrdokument, hantering av direktupphandling, säkerställande av
avtalstrohet och publicering av styrdokument på kommunens
hemsida.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
rapporten där de olika påpekandena kommenteras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse 2015-12-09 jämte Granskningsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar på
revisionsrapporten 2015-12-15

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
svar på revisionsrapporten Granskning av inköp och upphandling
som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 19
Meddelanden delegationsbeslut
Avdelningschefen kultur, fritid, turism och information har den 12
januari 2016, § 1, beslutat bevilja Film- och teaterföreningens ansökan och därmed sluta et nytt avtal för åren 2016-2019 som innebär ett bidrag till föreningen om 76 000 kronor per år.
Dnr KS 2015/373
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandet till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 20
Meddelanden
Trafikverket har den 2 december 2015 beslutat om undantag från
bestämmelserna om största tillåtna bredd - Kungsör - Stockholm
för M4 Gruppen AB transporter av husmoduler 2015-12-02 –
2016-03-01. Dnr KS 2015/439
Kännedomskopia av Åkerbo häradsallmännings yttrande till Västra Mälardalens Myndighetsförbund över förslag till beslut kring
crossbanan. Dnr KS 2015/440
Länsstyrelsen har den 1 december 2015 beslutat ge Länsstyrelsens
naturvårdsenhet tillstånd till kameraövervakning för 40 sensorstyrda övervakningskameror för övervakning av områden där rovdjur
bedöms passera eller vistas samt platser där skador förekommit
eller förväntas förekomma inom Västmanlands län.
Dnr KS2015/323
Länsstyrelsen har den 11 december 2015 beslutat förlänga beslut
om undantag för Nordkalk AB från terrängkörningslagen i samband med nedmontering av kalklinbanors stolpar.
Dnr KS 2012/359
Särskild sammanställning av samrådssynpunkter från Norra Östersjöns vattendistrikts samråd 2014-2015. Innehåller även hur hänsyn tagits till synpunkterna i de reviderade förslag som regeringen
ska pröva. Dnr KS 2014/411
Länsstyrelsen har godkänt kommunens slutrapport för LOVAprojektet "Strukturkalkning i Kungsör och Arboga". Därmed
betalas återstående bidrag ut till kommunen som slututbetalning
för projektet. Dnr KS 2014/48
Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2016. Dnr KS 2015/458
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Havs- och vattenmyndigheten meddelar att de färdigställt planen
för tillsynsvägledning för åren 2016-2018. Planen finns att läsa på
deras webbplats. Dnr KS 2014/454
Förlängning av det lokala naturvårdsprojektet – Förstudie Barkaröviken:
-

kommunekologen Sofia Peräläinen har den 22 december 2015
ansökt om förlängning

-

länsstyrelsen har den 8 januari 2016 besluta bevilja förlängd
projekttid fram till den 26 juni 2016.

Dnr KS 2012/79
Kännedomskopia av Länsstyrelsen föreläggande 2015-12-10 om
försiktighetsåtgärder inför Mälarenergi Elnät AB:s byggnation av
en mottagningsstation på fastigheten Karsgården 1:4 i Kungsörs
kommun. Dnr KS 2015/459
Stiftelsen Radiohjälpen och Björskogs röda korskrets har fått tillstånd av Polisen att anordna penninginsamling med bössor på
offentliga platser inom Kungsörs kommun 2016.
Dnr KS 2015/448, KS 2015/455
Vafab Miljö AB har betalat ut ränteavgift avseende reverser vid
försäljning av aktierna i VafabMiljö AB till VafabMiljö
Kommunalförbund och borgensavgift utifrån respektive kommuns
borgensåtagande. Dnr KS 2015/466
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

VMMF förbundsdirektion 2015-11-25, § 117 Hantering av
eventuell överskjutande del av eget kapital i Västra
Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2015/438

•

Protokollsutdrag samt handlingsplan och samrådsredogörelse i
ärende om ”Handlingsplan för försörjning i Västerås 20162017”
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2015-11-25, §§ 114-132

•

Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 27
november 2015.

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2015-12-16, §§ 133-146

•

Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2015-12-07, § 48-64

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
-

Övergångsställe till Bagar´ns brödbod Dnr KS 2015/461

Undertecknade avtal:
-

-

Justerandes sign

Ekonomichefen Bo Granudd och VD Mats Åkerlund har
undertecknat upphandlingsbeslut i följande ramupphandlingar:
-

VS-arbeten. Dnr KS 2015/435

-

ventilationsarbeten Dnr KS 2015/436

-

El-arbeten Dnr KS 2015/437

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat upphandlingsbeslut
-

i ramupphandling maskindiskmedel Dnr KS 2015/446

-

på kopieringspapper Dnr KS 2015/450

-

på brand- och säkerhetsskåp Dnr KS 2015/80

-

Avdelningschefen Astrid Qvarnlöf har undertecknat avtal –
MediaflowPro, lagrar mediafiler och dokument.
Dnr KS 2015/452

-

Ekonomichefen Bo Granudd har förlängt avtal på internetbaserat rekryteringsverktyg Dnr KS 2015/454

-

Revisor Håkan Sundström har förlängt avtal – Konsulttjänster
inom revision. Dnr KS 2015/464
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat fullmakt
ramavtalsupphandling e-inköp Dnr KS 2016/3

-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat avtal – Pascal,
en applikation för vårdpersonal Dnr KS2015/445

Skrifter:
-

Leader Södermanland - första medlemsbrevet

-

FRO nytt nr 4

-

Nya skrifter från SKL – Styrmedelsbiblioteket, verktyg för
gods i tätort och En hållbar handelspolicy, handelsutveckling i
tätort

-

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 – en rapport från
Sveriges Kommuner och Landsting. Dnr KS 2015/463

Kommuner och Landstings cirkulär:

Justerandes sign

-

15:36 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått för säkringsskydd
enligt AGS-KL

-

15:37 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016

-

15:38 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2016

-

15:39 – Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

-

15:40 – Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4

-

15:41 – Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)

-

15:42 – Budgetförutsättningar för åren 2015–2019

-

15:43 – Redovisningsfrågor 2015 och 2016

-

15:44 – Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift
samt prognos för år 2015

-

15:45 - Utfall i utjämningssystemen 2016

-

15:46 - Ny instansordning för va-mål
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Beslut

Justerandes sign

2016-01-25

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 21
Uppdrag – intresseanmälan VA-ledningar
till/från Valskog (KS 2016/19)
En fjärrvärmeförbindelse planeras mellan Köping och Arboga.
Vatten- och avloppsfrågan till Valskog har diskuterats. En tanke
som väckts är att höra med Köping och Arboga om de är
intresserade av att samtidigt med fjärrvärmen gräva ner vatten- och
avloppsledningar för försörjning av Valskog. Kungsör skulle i så
fall hyra ledningarna.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ger förvaltningsledningen i uppdrag att kontakta Köpings och Arboga kommuner med en intresseanmälan för:
-

vattenledning från Köping till Valskog

-

att gemensamt titta på förutsättningarna för avloppsledning till
Köpings eller Arboga kommun från Valskog

Protokollsutdrag till

Kommunchefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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