SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Beslutande

Blad

1 (29)

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 mars 2016, klockan 16.00-18.10,
ajournering 17.40-17.50.
Per Strengbom (S), ordförande, Hendrik Mayer (FP), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund
(M), Niklas Magnusson (M), Madelene Eriksson (C) och Petter Westlund (C).

Tjänstgörande
ersättare

Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Peter Åkesson (MP) och Ari Jaanus (SD).

Ersättare

Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C) och Kenneth Axelsson (KD).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd § 41-52, tekniska chefen
Stig Tördahl, projektledaren kommunregionfrågan Mona Boström § 42 a och kanslichefen
Eva Kristina Andersson

Utses att justera

Petter Westlund

Ersättare för
justerare

Hendrik Mayer

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2016-03-30, klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................

Paragrafer

Eva Kristina Andersson

41-60

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Petter Westlund

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-29, §§ 41-60

Datum då anslag
sätts upp

2016-03-31

Förvaringsplats
av protokollet

Kansliet

Underskrift

....................................................................................

Datum då anslag
tas ned

Utdragsbestyrkande

2016-04-22

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-03-29

§ 41
Ändring av dagordning
Ordföranden meddelar att ärendet ”Utökad borgen till Kungsörs
KommunTeknik AB för VA-utbyggnad” inte kommer att
behandlas vid dagens sammanträde. Ärendet får vila till dess
beslut om bildande av nytt bolag för VA-verksamheten är klart. Då
kan borgensfrågan behandlas och då i form av borgen till VAbolaget. (Dnr KS 2016/30)

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 42
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Mona Boström, projektledare för regionkommunbildningen i
Västmanland ger en lägesrapport och presenterar förslaget i
stort. Arbetet går ut på att tillsammans arbeta för regional utveckling och attraktionskraft till nytta för invånare och näringsliv i hela Västmanland.
Styrgruppen för regionbildningen i Västmanland har enats om
ett förslag till samverkansstruktur mellan kommunerna och
regionen som ska gälla då landstinget får ta över de statliga
regionala utvecklingsfrågorna från år 2017.
Det regionala utvecklingsansvaret innebär i praktiken att:
- arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i
länet
- samordna insatser för att genomföra denna strategi
- besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska
användas
- följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
- utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
- upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
De politiska samverkansarenor som föreslås är dels en strategisk regional beredning, dels tre samverkansgrupper (äldre,
barn och unga samt kultur).
Samverkan mellan kommuner som behandlats inom Västmanlands Kommuner och Landsting läggs utanför och får diskuteras och lösas mellan kommunerna.
Styrgruppen ska vid sitt möte den 8 april fastställa det slutliga
förslaget till överenskommelse, som ska sändas till kommunernas och landstingets fullmäktige för beslut före sommaren.
Dnr KS 2015/408

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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b) Kanslichefen Eva Kristina Andersson lämnar lägesrapport om
ensamkommande flyktingbarn. Rapporten bygger på
information från socialchefen. Nu har vi 71 ensamkommande
flyktingbarn, varav 16 fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
Inga nya ungdomar har kommit sedan julen.
Ombyggnaden på Tallåsgården är i stort klart. Slutbesiktning
har genomförts och lokalerna är godkända. Endast små justeringar behöver göras. Nu pågår rekrytering av personal, lokalerna ska inredas och gruppen ska arbetas ihop.
På Tallåsgården får vi:
- ett kommunalt stödboende på övre våningen med 8 platser
för ungdomar som fyllt 18 år
- ett kommunalt hem för vård eller boende (HVB-hem) på de
två nedre våningarna om sammantaget 24 platser
Det privata HVB-hemmet i Sörby har tillstånd att ta emot 20
ungdomar. Den första kommer dit idag.
Det blir, i nuläget, inget privat HVB-hem i Ehnfors gamla lokaler.
Dnr KS 2014/440

I regionkommunfrågan har kommunen möjlighet att lämna ett yttrande. Detta behandlas som separat ärende vid dagens sammanträde.
Informationen kring ensamkommande flyktingbarn föranleder inga
beslut vid dagens sammanträde.
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§ 43
Svar på motion – Öppna upp kommunens
data (KS 2015/371)
Madelene Ericsson och Petter Westlund, båda (C), föreslår i en
motion att Kungsörs kommun
-

ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data så att därmed
PSI-direktivet uppfylls

-

tar fram en utvecklingsplan och strategi för hur flera öppna
data kan presenteras på kommunens webbplats.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att webbplatsen utvecklas
med SKL:s verktyg för öppna data. Det är ett steg i riktning mot
ökad insyn och delaktighet. Ambitionen att ta fram en strategi och
utvecklingsplan för fler öppna data är positiv. Förvaltningen
föreslår att kommunen ska följa SKL:s utveckling och råd inom
området och diskutera med grannkommunerna och Västra
Mälardalens Kommunalförbund i det gemensamma webrådet kring
hur vi kan gå vidare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 169

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionens första del. Kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utveckla webbplatsen med SKL:s
verktyg för öppna data.
Vidare får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
-

följa SKL:s utveckling och råd inom området med öppna data
och

-

initiera en diskussion med grannkommunerna och Västra
Mälardalens Kommunalförbund i det gemensamma webrådet
kring hur vi kan gå vidare.

Med detta förklaras motionen besvarad.
Justerandes sign
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Akten
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§ 44
Svar på motion – Lyft fram trafikundervisningen i skolan/samhället (KS 2015/377)
Stellan Lund och Hans Carlsson, båda (M), föreslår i en motion att
kommunen ska aktualisera trafikundervisningen för att alla ska få
ta del av gällande regler och på så sätt öka trafiksäkerheten.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett yttrande. Av det framgår att
-

det redan ingår i skolans uppdrag att integrera trafikundervisningen i grundskolans utbildning

-

rektor har ett särskilt ansvar för att i undervisningen i olika
ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och
samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger

-

Trafikverket har publicerat ett material med goda råd och bra
exempel. Det kan utgöra ett bra underlag för diskussioner
mellan rektorer och lärare och kommer att distribueras till alla
skolor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 171
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-03, § 6
jämte tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyreslens förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar att uppdraget att integrera trafikundervisningen i grundskolans utbildning redan finns och att
barn- och utbildningsförvaltningen beslutat förse skolorna ett
material från Trafikverket med goda råd och bra exempel.
En information om hur frågan utvecklas ska lämnas till
kommunstyrelsen i slutet av varje termin.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign
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§ 45
Svar på motion – Utforma en långsiktig
integrationsstrategi för Kungsörs kommun
(KS 2015/410)
Madelene Ericsson (C), föreslår i en motion att Kungsörs kommun
ska utforma en långsiktig integrationsstrategi med konkreta åtgärder och att en politisk beredning omgående tillsätts för uppdraget.
Samverkan bör ske med lokalsamhället för att ta tillvara lokala
initiativ.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har i förslag till svar konstaterat att
det sedan en tid finns ett beslut att tillsätta en tjänstemannagrupp
som tillsammans ska arbeta fram förslag och arbetsmetoder för att
på bästa sätt integrera våra nyanlända i Kungsörs kommun.
Arbetsgruppen återkommer under året med förslag till en långsiktig integrationsplan. Den politiska beredningen sker i kommunstyrelsens presidium som förberedande organ inför det politiska
beslutet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-07, § 196
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-03-15

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till det pågående arbetet.

Justerandes sign
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§ 46
Bokslut och årsredovisning 2015 för
Kungsörs kommun (KS 2015/421)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2015 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT

+1,8
+1,3
-10,2
-7,0

Finansieringen

+5,4

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 2,7 miljoner
kronor som resultat för 2015. De finansiella posterna är i huvudsak
av engångskaraktär och bör inte användas för ökade driftkostnader.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor):
-

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs KommunTeknik AB
- varav VA
- varav övrigt

-0,0
+4,4
-0,3
+0,0
-0,3

Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt resultat om 5,1 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.
Noteras att tidigare bolaget Kaplanen i Kungsör AB har upphört
under 2015 och samtliga tillgångar och skulder ingår numera i sin
helhet i Kungsörs Fastighets AB.
Både Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar positivt resultat; 0,8 respektive 1,6
miljoner kronor. Deras bokslut behandlas som separata ärenden.

Justerandes sign
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Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning är oroad över
socialnämndens resultat och förutsätter att nämnden redovisar
vilka åtgärder som vidtagits i samband med arbetet inför budget
2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till Årsredovisning 2015
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2016-03-07, § 1
• Utbytesblad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen, men förutsätter att socialnämnden redovisar vidtagna åtgärder med anledning av sitt resultat 2015. Detta ska göras senast
i samband med budgetberedningen inför 2017 års budget.
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign
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§ 47
Årsredovisning och koncernredovisning
2015 för Kungsörs Kommunföretag AB
(KS 2016/92)
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommunföretag AB – har upprättat årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs
Kommunföretag AB

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till
handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att rösta för att
-

-

Justerandes sign

godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2015 för
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2015.

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 48
Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra
Mälardalens Kommunalförbund (KS 2016/53)
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens kommunalförbund med protokollsutdrag
• Revisionsberättelse för år 2015, revisionsrapport och
revisorernas redogörelse

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2015.

Justerandes sign
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§ 49
Bokslut och årsredovisning 2015 för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2016/66)
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förbundsdirektionen har godkänt
årsredovisningen och beslutat reservera 4 000 kronor från 2015 års
resultat till resultatutjämningsreserven (RUR).
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund jämte protokollsutdrag från förbundsdirektionen 201602-18, § 11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2015.

Justerandes sign
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§ 50
Årsredovisning 2015 för Kungsörs Grus AB
(KS 2016/90)
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret
2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2015 för Kungsörs Grus AB

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2015 för Kungsörs
Grus AB med godkännande till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att rösta för att
-

Justerandes sign

godkänna årsredovisning 2015 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till vinstdisposition
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2015.
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§ 51
Utökad borgen till Kungsörs KommunTeknik
AB för Kung Karls skola (KS 2016/29)
Kungsörs KommunTeknik AB önskar utökat borgensansvar med
150 000 000 kronor från kommunen för att bolaget ska kunna stå
som byggherre och ägare till nya Kung Karls skola.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB styrelseprotokoll 2016-01-27,
§6

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till
Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser för lån om
150 000 000 kronor för att bolaget ska kunna stå som byggherre
och ägare av nya Kung Karls skola.
Borgensavgift belastas bolaget först när bygget är klart.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 52
Utökad borgen till Kungsörs Fastighets AB
för produktion av ny lägenhetsfastighet och
färdigställande av markanläggning
(KS 2016/75)
Kungsörs Fastighets AB önskar utökat borgensansvar med
25 000 000 kronor från kommunen för att bolaget ska kunna
-

producera en ny fastighet innehållande 16 lägenheter och

-

färdigställa en markanläggning vid Drottninggatan 2.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs Fastighets AB:s skrivelse 2016-02-09

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till
Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser för lån om
25 000 000 kronor för att bolaget ska kunna finansiera

Justerandes sign

-

bygget av en ny fastighet innehållande 16 lägenheter och

-

färdigställa en markanläggning vid Drottninggatan 2.

Protokollsutdrag till
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§ 53
Bildande av Kungsörs Vatten AB jämte bolagsordningar, ägardirektiv och val
(KS 2015/249, KS 2016/31)
Kommunfullmäktige har beslutat att ett bolag för VA-verksamheten ska bildas och organisatoriskt ligga direkt under moderbolaget.
Kommunstyrelsen återremitterade den 22 februari 2016 de två
ärenden som fanns framtagna med förslag till
- dels bolagsordning för det nya företag som föreslås bildas –
Kungsörs Vatten AB (i tidigare dokument benämnt Kungsörs
VA AB)
- dels en reviderad bolagsordning för kvarvarande delar av
Kungsörs KommunTeknik AB.
Kommunstyrelsen önskade en utredning och tydliggörande av
ägarförhållandena.
Kungsörs KommunTeknik AB redogör i ny skrivelse för bakgrund/uppdraget samt lämnar förslag kring
-

namnändring på det nya bolaget – nytt namn Kungsörs Vatten
AB

-

val av ledamöter, ersättare och revisorer – samma som
Kungsörs KommunTeknik AB

-

bolagordningar

-

organisatorisk tillhörighet – enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut

-

bemanning i nya bolaget - fem personer förslås överföras från
Kungsörs KommunTeknik AB till Kungsörs Vatten AB

-

hantering av anläggningstillgångar – samtliga anläggningstillgångar säljs till det nybildade VA-bolaget till det sammanlagda bokförda restvärdet vid årsskiftet om närmare 63 miljoner kronor. VA-bolaget övertar samtliga tillgångar och skulder
per den 30 april 2016.

Val av verkställande direktör görs av Kungsör Vatten AB så snart
bolaget är bildat. Stig Tördahl kommer att föreslås till posten.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12, § 139
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, §§ 31-32
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-03-01
• Förslag till reviderade ägardirektiv

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige
-

ändrar namnet på det nya bolaget till Kungsörs Vatten AB
väljer följande ledamöter, ersättare, revisorer och ägarombud
till Kungsörs Vatten AB:
Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Rigmor Åkesson (S)
Ekoxgatan 15
736 35 Kungsör

Christer Henriksson (V)
Himmelsbergavägen 48
736 92 Kungsör

1:e vice ordförande
Sofia Tikkanen (L)
Liljevägen 34
736 36 Kungsör

Hans Bergermark (MP)
Malmberga 103
736 92 Kungsör

Rolf Lindgren (S)
Sågvägen 19
736 33 Kungsör

Niclas Lund (M)
Mästaregatan 13
736 32 Kungsör

2:e vice ordförande
Staffan Norgren (M)
Kungsgatan 73
736 33 Kungsör
Kristina Larsson Sköld (C)
Jägaråsvägen 44
736 93 Kungsör

Justerandes sign

Revisor

Revisor

Lars Wigström (S)
Hogsta 207
736 91 Kungsör

Ingrid Dorsander Andersson
(C)
Aspa 115
731 97 Köping

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Ägarombud till stämma:
Gunilla A Aurusell (S)
Åsgatan 22
736 31 Kungsör

Ersättare för ägarombud:
Olof Lindberg (L)
Gärdesgatan 3
736 30 Kungsör

-

fastslår att Kungsörs Vatten AB ska vara ett dotterbolag i bolagskoncernen, direkt under moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB

-

överför de fem personer/tjänster som idag arbetar 100 procent
med VA-verksamheten i Kungsörs KommunTeknik AB till
Kungsörs Vatten AB

-

överför samtliga anläggningstillgångar till det bokförda restvärder av 62 960 020,24 kronor från Kungsörs KommunTeknik
AB till Kungsörs Vatten AB. Därmed övertar Kungsörs Vatten
AB samtliga tillgångar och skulder per den 30 april 2016

-

antar framtagen Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB

-

antar förslagen reviderad Bolagsordning för Kungsörs
KommunTeknik AB

-

reviderar och kompletterar ägardirektiven för år 2016 i
bolagskoncernen enligt förslag

-

bolagsbildningen ska fortskrida enligt upprättat körschema.

Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr xx/2016
respektive nr xx/2016. Reviderade och kompletterade ägardirektiv
redovisas som KS-handling nr xx/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 54
Sammanställning av investeringsprojekt
2015 (KS 2016/61)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av
2015 års investeringsprojekt. Vissa projekt är slutredovisade,
övriga kommer att slutredovisas när alla kostnader belastat
projektet och investeringen kan betraktas som färdig.
Två objekt pågår men är inte slutförda. Förvaltningen föreslår att
de får belasta utrymmet i 2016 års investeringsvolym:
-

Ramp VIVA

34 000 kronor

-

inventarier till Individ och familjeomsorgen 127 000 kronor

SUMMA

161 000 kronor

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-26

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och medger att de två
investeringsprojekten från 2015
-

ramp VIVA och
inventarier till Individ och familjeomsorgen

får ta i anspråk sammantaget 161 000 kronor av 2016 års investeringsvolym.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
ekonomichefen, ekonomen för socialnämnden, ekonomen
för barn- och utbildningsnämnden, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-29

§ 55
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 (KS 2015/44)
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.
Kommunstyrelsen beslutade att 2015 års kontrollpunkter skulle
vara rökfri arbetstid, arbetsplatsträffar och arbetsmiljö, bilpoolen
och uppdragslista. Resultatet skulle redovisas till kommunstyrelsen
efter årets slut.
Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av internkontrollen
2015. Noteras att utöver de fastställda kontrollpunkterna har
ytterligare internkontroller genomförts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 32
• Kommunstyrelsens förvaltnings uppföljning 2015-01-15

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med
godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 56
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av internkontroll 2015 (KS 2015/90)
Vid kommunstyrelsens möte i mars 2015 tog styrelsen del av
nämndernas interkontrollplaner för 2015. Detta gjordes som ett led
i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle framfördes önskemål
om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del av resultatet av
internkontrollen 2015 utifrån de fastställda planerna.
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt nämndernas
redovisning av internkontrollen 2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings uppföljning 2016-03-16

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av
den planerade internkontrollen 2015 och redovisat de avvikelser
man sett och hur dessa har hanterats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 57
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern
kontroll 2016 i nämnderna (KS 2016/58)
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnden. Som
ett led i denna har barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens internkontrollplaner för 2016 begärts in.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2016-03-15, § 27 med bifogad
internkontrollplan
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-24, § 11
med bifogad internkontrollplan

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden antagit internkontrollplaner för 2016.
Kommunstyrelsen önskar, som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt, en rapport efter årets utifrån fastställda planer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-29
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§ 58
Bidrag till integrationsprojekt – Kungsörs
bibliotek (KS 2016/79)
Kungsörs bibliotek söker 135 000 kronor till ett integrationsprojekt. Pengarna ska användas till att bygga upp och förstärka mediabeståndet inom de mest efterfrågade språken för barn, ungdomar
och vuxna.
Kommunstyrelsen har avsatt en miljon kronor av de 19,9 miljoner
kronor kommunen fått av regeringen för att hantera flyktingsituationen fri att söka ur för olika verksamheter och organisationer.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansökan beviljas.
Trycket på att kunna tillhandahålla medier på olika språk ökar i
takt med att biblioteket blir en allt viktigare plats för integration.
Satsningen ryms inte inom nuvarande budget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Kungörs bibliotek 2016-03-08
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-03-11

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs bibliotek 135 000 kronor till
ett integrationsprojekt för att bygga upp och förstärka mediabeståndet inom de mest efterfrågade språken för barn, ungdomar och
vuxna.
Bidraget finansieras ur det anslag som kommunstyrelsen har avsatt av de medel kommunen fått för att hantera flyktingsituationen.
När projektet slutförts ska en slutredovisning göras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs bibliotek, ekonomen för kommunstyrelsen,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 59
Meddelanden
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4
Krisberedskap för 2015 har skickat till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dnr KS 2016/38
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har låtit göra en ansvarsutredning för fastigheterna Gjutaren 2 och 4 för att klargöra ansvar
för avhjälpandeåtgärder. Markprov visar att marken är förorenad
med metaller. Det finns misstankar om trikloretylen. Det har inte
kunnat klarläggas om någon tidigare verksamhetsutövare kan
göras ansvarig enligt 10 kap 2 § miljöbalken. Nuvarande fastighetsägare till
-

Gjutaren 2 är Ramdani Impex AB som bedöms kunna omfattas
av det sekundära ansvaret enligt 10 kap 3 och 7 §§ miljöbalken

-

Gjutaren 4 är Kungsörs kommun som förvärvade den före
tidpunkten för miljöbalkens införande och bestämmelserna för
sekundärt ansvar gäller inte.

Dnr KS 2016/10
Kommunstyrelsens förvaltning har slutredovisat investeringen
”Konferensmöbler till Hellqvistsalen och Per Frestares rum”.
Utfallet blev 169 000 kronor, beviljat 150 000 kronor. För
investeringssumman har vi fått:
-

lättare möblerna än de tidigare och ger en större möjlighet till
flexibla möbleringar

-

nya gardiner

-

en pulpet för talare med dator (datorinkopplingarna inte klara)

-

nya möbler vid receptionen

Dessutom har nya entrémattor köpts, dock ej inom investeringen.
Dnr KS 2015/19

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har den 18 februari 2016
meddelat Polismyndighetens tillståndsenhet att kommunen inte har
något att erinra angående ansökan om uteservering vid restaurang
Steakhouse Hörnet i Kungsör. Dnr KS 2016/39
Länsstyrelsen har beviljat Magdalena Lind ett bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer att användas till renovering av tak
på tvättstuga på fastigheten Holma 1:26 i Björskogs socken.
Dnr KS 2016/59
Socialnämnden i Kungsörs kommun har lämnat in en anmälan
enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
hur nämnden i det rådande läget med många ensamkommande
barn inte klarar av att fullt ut bedriva sin verksamhet med den
kvalitet som krävs utifrån gällande regelverk.
IVO är medveten om att de krav som nu i den extraordinära
situationen med ett stort antal ensamkommande barn ställs på
socialnämnder i landet innebär stora påfrestningar. IVO förutsätter
att nämnden utifrån sitt ansvar analyserar och bedömer situationen
och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att
kommunen hanterar detta på en kommunövergripande nivå.
Detta kommer IVO fortlöpande att rapportera till regeringen. IVO
avslutar därmed ärendet. Dnr KS 2016/48
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2015: Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Redovisning saknas från Miljöpartiet. Dnr KS 2016/44
Avdelningschefen Magnus Ribbing har den beviljat Copiad Telecom AB
-

schakttillstånd för microtrencing, maskinschakt för montage av
skåp (samt för förbipassage vid korsning p.g.a. VA) i Valskog
och

-

förlängt schaktningstillståndet för bredband i Valskog.

Dnr KS 2015/416
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Avdelningschef Magnus Ribbing har svarat på en remiss om
ombyggnad av kabelnät i östra Kungsör från Mälarenergi Elnät
AB. Svaret är att Kungsörs kommun inte har något att erinra och
inte heller är intresserad av samförläggning. Dnr KS 2016/54
Trafikverket har
-

beviljat Öhmans Lyftservice AB undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd för transporter
Kungsör-Fors och omvänt 4 mars – 3 september 2016.
Dnr KS 2016/56

-

återkallat beslut om största tillåtna vikt och bredd för transporter Kungsör-Fors och omvänt 4 mars – 3 september pga ny
broklassning på bro över E18, Västjädra. Dnr 2016/56

-

beviljat M4 gruppen AB undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transporter av husmoduler mellan
Kungsör – Stockholm 3 mars – 2 april 2016. Dnr KS 2016/68

-

beviljat Öhmans Lyftservice AB undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd för transporter Kungsör –
Avesta och omvänt 4 mars – 3 september 2016.
Dnr KS 2016/81

-

beviljat Öhmans Lyftservice AB undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd för transporter Kungsör –
Sandviken och omvänt 17 mars – 16 september 2016.
Dnr KS 2016/69

Kökschefen Felipe Rivera har svarat på en enkät om ekologiska
livsmedel i kommunen – hur det ser ut nu och mål i framtiden.
Dnr KS 2016/70
Länsstyrelsen har gett Länsstyrelsens vildfunktion dispens för att
framföra terrängskoter i tjugoåtta naturreservat och i Färnebofjäderns nationalpark inom Västmanlands län. Dnr KS 2016/74
Kännedomskopia av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
kommunikation enligt förvaltningslagen §§ 16-17 med SMK
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kungsör inför beslut om föreläggande med vite om åtgärd på
Åkerbo Häradsallmänning S:2, Kungsörs kommun.
Dnr KS 2016/82
Kännedomskopia av revisionens granskning av intern kontrollen
vid Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2016/85
Protokollsutdrag från:
•

Köpings kommuns kommunfullmäktige 2016-01-25, § 4
Motion, sammanhållet cykelnät mellan Köping, Arboga och
Kungsör. Dnr KS 2015/320

•

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förbundsdirektion
2016-02-18, § 12 Kompletteringsbudget 2016.

Protokoll/minnesanteckningar från:
-

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2016-02-18, § 11-21

-

Minnesanteckning från lokala brottsförbyggande rådet (BRÅ)
2016-02-17. Vid mötet togs följande upp: Information från
polisen, uppföljning av medborgarlöften 2015, medborgardialog och medborgarlöften 2016, trygghetsvandringar och
nattvandringar 2016, boenden för flyktingar, sociala insatsgrupper, trygghetsmässa, rapport från Guiden och fritidsgården
och ett lägenhetsinbrott i KFAB-lägenhet.

-

Protokoll från Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet i Västmanlands län 2016-02-26, § 1-15

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

-

Dåligt plogat i Valskog. Dnr KS 2016/45

-

Glad för belysningen på bron över Runnabäcken. Dnr KS 2016/52

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Undertecknade avtal:
-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat en prolongering
av avtal - möbler, gardiner och belysning för äldre och
funktionshindrade 2013-08-01 - 2017-04-30. Dnr KS 2016/60

-

Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat avtal
om arrende - skylt ”Kungariket Kungsör” 2015-06-01 – 202505-31. Dnr KS 2016/73

Skrifter:
-

Länsnytt nr 1/2016 – Länsstyrelsens nyhetsbrev

-

FROnytt nr 1/2016 – Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

-

16:04 – Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

-

16:06 – Ny metod att föreslå internränta för år 2017

-

16:07 – Budgetförutsättningar för åren 2016–2019

-

16:08 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar

-

16:10 – Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor
från den 1 januari 2016

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 60
Yttrande över förslag till samverkansstruktur
för kommunerna och regionen i frågor som
stödjer regional utveckling (KS 2016/72)
En politisk styrgrupp tillsatt av partierna i länet har tillsatts för att
leda arbetet med att bilda Region Västmanland. Gruppen har enats
om ett förslag till samverkansstruktur mellan kommunerna och
regionen som ska gälla då landstinget får ta över de statliga
regionala utvecklingsfrågorna från år 2017.
Kommuner och landsting har möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget senast den 31 mars 2016.
Styrgruppen kommer sedan att fastställa ett slutligt förslag som
sänds till kommunerna för beslut. Enligt tidplanen ska överenskommelsen tecknas innan sommaruppehållet för att förändringarna
ska kunna förberedas och genomföras från den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss 2016-03-02 jämte bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till styrgruppens förslag till
samverkansstruktur för kommunerna och regionen i frågor som
stödjer regional utveckling, men anser att det som står inom
parantes i förslagets andra punkt kring hur ledamöter i den
strategiska regionala beredning utses, kan utgå.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

margaretha.lagerstrom@ltv.se, akten
Utdragsbestyrkande
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