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§ 82
Information
Under sammanträdet lämnas avdelningschefen Maria Rosenkvist
en lägesrapport om ensamkommande flyktingbarn. Det nya
boendet på Tallåsgården öppna inom kort. Där kommer att finnas
två plan för HVB-hem (med åtta platser vardera) och ett plan för
stödboende. Lokalerna i stort sett klara.
Sex personer har rekryterats och börjar den 1 juni för första planets
HVB-boende. De första ungdomarna flyttar in den 13 juni. Arbete
pågår för att se vilka ungdomar som idag bor i konsulentstödda
familjehem som kan tas hem till Kungsör.
HVB-boendet på andra plan beräknas starta den 1 september. Hit
rekryteras också sex personer.
Stödboendet för de som fyllt 18 år kommer att finnas på tredje
våningen. Också där kommer inflyttning att ske från den 13 juni.
Stöd till dessa ungdomar kommer att ske av personalen på de två
HVB-planen i samma hus. Kommunen har ansvar för dessa
ungdomar till dess att de är 21 år. Avsikten är att de ska flytta ut i
egen boende så snart de är mogna.
Totalt har kommunen idag ansvar för 55 asylsökande ungdomar
och 16 som fått permanent uppehållstillstånd. Av dessa finns:
- 44 i konsulentstödda familjehem
- 18 på HVB-hemmet Skogsudden
- 8 i släktplaceringar
- 1 i externt HVB-hem.
Dnr KS 2014/440

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 83
Svar på medborgarförslag – Flytta ankaret till
gästhamnen (KS 2016/63)
Anita Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att
- ankaret som idag är placerat nedanför gamla banvaktarstugan
ska flyttas till gästhamnen
- några parkbänkar och blomsterdekorationen placeras på den
plats där ankaret nu finns
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska
avslås. Att ankaret ligger där det ligger hänger ihop med dess
historia. Hösten 1905 drev skonaren Helmine nerför Arbogaån,
som på grund av ihärdigt regn hade kraftig ström. Farten var så
hög att brovakten inte hann öppna broarna innan båten var framme
vid dem. Som en sista desperat åtgärd för att reda upp situationen
kastades båtens ankare, men ankartrossen gick av och ankaret blev
kvar på åbotten.
I samband med att den nya landsvägsbron byggdes 1963 påträffades ankaret och bärgades. Det ligger nu på brofästet efter den
tidigare bron, Sofiabron, som fick sitt namn efter Oskar ll:s gemål
drottning Sofia. Hennes initialbokstav i form av ett S med krona
prydde den gamla brons räcken, men placerades efter rivningen på
brofästets utsida.
Historien bör uppmärksammas genom att skylta upp platsen där
ankaret ligger med dess historia så att både invånare och gäster kan
läsa om det då de ser det numer lite unika ankaret.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Karlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 37
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 84
Svar på motion – Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/
elev och skolan (KS 2015/378)
Stellan Lund och Hans Carlsson, båda (M), föreslår i en motion att
barn- och utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram ett
förslag på enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/elev och skola för att stärka och underlätta ett samarbete
mellan dessa och bidra till en positiv undervisningssituation.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningschefen lämnat
ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

Samverkan mellan föräldrar, elev och skolan är en viktig förutsättning för att skapa en bra lärmiljö. Inför yttrandet har föräldraråd och föräldrafokusgrupper vid Kungsörs grundskolor få
lämna synpunkter.

-

På Västerskolan, Hagaskolan och Kung Karls skola finner man
att det inte finns något behov av ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal eftersom samverakna redan finns men i andra
former, medan föräldrarådet Björskogsskolan är positivt till
förslaget.

-

Grunden för en bra samverkan är förståelse och ömsesidigt
förtroende. För att samverkan ska vara förankrad lokalt föreslås att varje skola även i fortsättningen ska få möjlighet att utforma sina samverkansformer.

-

Uppföljning av samverkansformer kan ske vid de regelbundna
träffarna mellan nämndens presidium och rektorerna.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund och Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-09, § 172
• Barn- och utbildningschefens yttrande 2016-05-09

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och
utbildningschefens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 85
Svar på motion – Aktiviteter för barn och
ungdomar (KS 2016/103)
Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att kommunen skyndsamt
ska ta fram en plan för hur regeringens bidrag till gratis sommaraktiviteter ska användas för att komma kommunens barn och
ungdomar till del på bästa sätt.
Förslagsställaren har följande förslag på aktiviteter:
- sommarsimskola även för tonåringar
- badresor
- hålla fritidsgården öppen
- aktiviteter som turneringar, kulturarrangemang m.m.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen, av vilket framgår att:
-

bidragets storlek är 177 000 kronor för Kungsörs kommun och
kommer inom kort att rekvireras

-

arbetet med att planera aktiviter pågår i en grupp med representanter för barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltning och
kultur- och fritidsenheten

-

klart är att fritidsgården
• kommer att ha öppet två kvällar i veckan under veckorna
26-28
• erbjuda en resa till Sala silvergruva om tillräckligt intresse
finns
• eventuellt kommer att ordna en heldagsaktivitet på hemmaplan

Fritidsgården kommer att ha ferieverksamhet dagtid under
veckorna 23-24 som tidigare.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lina Ekdahl
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 53
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-11
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till pågående planering.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 86
Budgetramar för 2017 med plan 2018-2019
(KS 2016/165)
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har tagit fram
ett förslag till budgetramar för 2017-2019. Förslaget bygger på
kända budgetförutsättningar, antaganden samt nämndernas
önskade tillskott samt majoritetens prioriteringar.
Kända budgetförutsättningar:
- invånarantal om 8 400 personer (år 2017-2019)
- löneutrymme om 2,6 procent (år 2017)
- kompensation för intäkter och kostnader – externa 0 procent,
interna 2,3 procent (vägt lön/övrigt) (år 2017)
- investeringsnivå
* ca 200 miljoner kronor år 2017,
* ca 55 miljoner kr år 2018 och
* ca 11 miljoner kr år 2019
- extra pengar från staten (2017-2019) – 11,8 miljoner kronor
- sänkta hyror från Kungsörs KommunTeknik AB för att finansiera ny skola 3,5 miljoner kronor (år 2017)
Förvaltningarna önskar tillskott 2017 för:
a) kommunstyrelsen
- ökad avgift till kollektivtrafikmyndigheten för utökad
turtäthet med 40 procent
- ersättning Västra Mälardalens kommunalförbund
- ersättning Västra Mälardalens Myndighetsförbund
- Ny tjänst överförmyndarkontoret
- Kungsörs andel i nytt ekonomisystem
- Kungsörs andel i ny tjänst som IT-strateg
- Profilering av kommunen som arbetsgivare
- Nytt lånesystem (RFID-system) biblioteket
- Allsång, exkl. eventuell sponsring
- Hyra isaggregat, ismaskin, läktare ishallen
- Centrumplan
- Sammanträdesarvoden revision
- Utbildningskostnader revision
- Köp revisionsuppdrag

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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b) barn- och utbildningsnämnden
- volymförändringar fritidshemmet
- volymförändringar externa gymnasieskolan
- volymförändring gymnasieskolan i Kungsör introduktionsprogrammet nyanlända
- resurser för mottagande av nyanlända
- investeringar i inventarier Kung Karls skola
- ökad hyra ny skola (beviljas ej)
c) socialnämnden
- kvalitetsutvecklare vård och omsorg
- LSS-kortidsverksamhet, åtgärda lokaler pga brister i
brandsäkerhet
- Ny öppenvård, två lägenheter för hemmavård
- Nya hygienregler vård och omsorg
- Personlig assistans, utökad tid brukare
- Utökad bemanning Lyktans psykiatriboende
- Förändrad organisation – samgående arbetsmarknad och
försörjningsstöd
- Övriga lokaler utdömda gällande brandsäkerhet
- Behov av tre servicelägenheter LSS
- Kompensation för plats som sägs plats upp för blind, döv
och utvecklingsstörd i gruppbostad i Kungsör
- Kostnadsfria broddar
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2015-05-09, § 2
och 2015-05-23, § 4

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2017 och plan för 2018-2019, i miljoner kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans*
Budgeterat resultat

Ram
Plan
Plan
2017
2018
2019
71,7
72,0
72,1
203,4
209,8
209,8
207,8
211,8
212,9
+486,1 +497,2 +508,9
+3,1
+3,6
+14,1

* I dessa summor ingår 7 miljoner kronor till resultatkravet
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-05-23
Investeringsvolymen för 2017 maximeras till 205 miljoner kronor,
exklusive bolagskoncernen.
Internräntan fastställs till 1,7 procent.
Följande uppdrag ges:
-

Barn- och utbildningsnämnden ska tydligt redovisa till kommunstyrelsen vilka intäkter och kostnader som uppstår
beroende på insatser för nyanlända barn och ungdomar.
Detta är ett villkor för att de extra medlen ska tillföras
nämnden för
• volymförändring gymnasieskolan i Kungsör introduktionsprogrammet nyanlända och
• resurser för mottagande av nyanlända

-

Socialnämnden ska utreda och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av att behovet verkligen inträffas för
• de tre servicelägenheterna LSS och
• kompensation för uteblivet köp av plats gruppbostad för
blind, döv och utvecklingsstörd
Detta är ett villkor för att de extra medlen ska tillföras nämnden. Pengarna blir tillgängliga först om behovet verkligen
inträffar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 87
Kommunfullmäktiges mål 2017-2018
(KS 2016/180)
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april att göra
förändringar i kommunens modell för mål- och resultatstyrning.
Mål för 2017 ska formuleras enligt den nya modellen.
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt nya styrmodellen vara 3-5
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara,
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha
maximalt sju mål.
Budget- och bokslutsberedningen har tillsammans med kommunchef, förvaltningschefer och bolagens verkställande direktörer
arbetat fram ett förslag på fyra fullmäktigemål med möjlighet att
senare komplementera med ett femte.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2016-05-09, § 3

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande:
- bifall till budgetberedningens förslag från Mikael Peterson (S)
- tilläggsyrkande från Petter Westlund (C) med ytterligare ett
mål ”Kommunen ska öka antalet forum för medborgardialog
för att få ett ökat inflytande från medborgarna”
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
budgetberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktig besluta om följande mål för 2017 och resterande mandatperiod:

Justerandes sign

•

Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent
av skatteintäkter och statsbidrag varje år.

•

Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000
invånare år 2025.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Reservation

Justerandes sign

2016-05-23
•

Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och
Kungsörs KommunTeknik AB

•

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Petter Westlund och
Gunnar Karlsson båda (C) skriftligt

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 88
Reviderade Regler för färdtjänst – Ny färdtjänsttaxa (KS 2016/150)
Färdtjänst är till för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/
eller resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten är behovsprövad.
För färdtjänstresor tar kommunen ut en egenavgift, denna är inte
indexreglerad utan fastställs av kommunen.
Socialnämnden föreslår att egenavgiften för färdtjänst höjs från
och med den 1 juli 2016:
- lägsta egenavgift höjs från 35 till 40 kronor per enkelresa
- lägsta egenavgift för samåkning höjs från 30 till 35 kronor per
enkelresa.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2015-04-19, § 35 jämte socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04
• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Regler för färdtjänst med nya lägsta
egenavgifter att gälla från och med 1 juli 2016.

Reviderade Regler redovisas som KS-handling nr x/2016

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 89
Hjälpmedelspolicy i Västmanlands län
(KS 2016/134)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har tagit fram förslag till ny
hjälpmedelspolicy. De förändringar som gjort är en anpassning till
den nya patientlagen. Policyn har tidigare varit gemensam och det
finns en önskan att det ska vara så även i fortsättningen.
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har godkänt policyn och
föreslår huvudmännen att anta den.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2016-0226, § 8
jämte policy

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen ny hjälpmedelspolicy.

Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2016

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 90
Borgen till Kungsörs Vatten AB, ersätter delar av borgen till Kungsörs KommunTeknik
AB (KS 2016/182)
Kungsörs Vatten AB önskar ett borgensansvar med 75 000 000
kronor från kommunen. För att bolaget ska kunna låna motsvarande belopp hos Kommuninvest krävs ett borgensåtagande från
kommunen.
Befintliga lån (idag hos KKTAB)
Pågående investeringsprojekt
Beslutade investeringsprojekt
SUMMA

44 miljoner kr
13 miljoner kr
18 miljoner kr
75 miljoner kr

Kungsörs Vatten AB tar över befintliga lån för VA-verksamhet
från KKTAB.
Sedan tidigare har Kungsörs kommun beviljat ett borgensåtagande
till Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) med 50 000 000
kronor för enbart VA-verksamheten. Borgen till KKTAB kan
minskas med detta belopp.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• VD:s i Kungsörs Vatten AB skrivelse 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till
Kungsörs Vatten AB på 75 000 000 kronor.
Borgensåtagandet till Kungsörs KommunTeknik AB minskas med
50 000 000 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 91
Begäran från revisorernas om tilläggsanslag
för 2016 (KS 2016/79)
Revisorerna i Kungsör begär ett tilläggsanslag för sin verksamhet
2016 ur kommunfullmäktiges medel till förfogande. Man önskar
extra medel för:
- Utbildningar, seminarier och nätverk
- Resor och förlorad arbetsförtjänst
- Läsplattor
- Ökade mötesarvoden, förlorad arbetsförtjänst
Totalt

ca 30 000 kr
ca 10 000 kr
ca 25 000 kr
ca 30 000 kr
ca 95 000 kr

Kommunstyrelsens förvaltning skriver i en tjänsteskrivelse att
-

läsplattor till revisionen kommer att köpas in då övriga delar
inom Kungsörs kommun anpassas till digitala systemet med
ärendehandlingar via läsplatta

-

budgetprocessen inför 2017 pågår och kommunala verksamheter kan inte genom vårt budgetsystem göra äskanden under
innevarande år

-

kommunfullmäktige har inga egna medel till förfogande att
överföra till revisionen

Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas begäran 2016-04-28
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-09

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår revisionens begäran om tilläggsanslag
under 2016 med motiveringen att inga andra verksamheter kan
begära tilläggsanslag under innevarande år.
Önskemålet om läsplattor inskaffas i samband med att ett sådant
system inför i Kungsörs kommun. Begäran kommer att överlämnas
tillbudgetberedningen inför 2017 års budgetarbete för beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 92
Yttrande till Trafikverket – Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna
till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
(KS 2016/64)
Trafikverket har ett uppdrag av regeringen att fortsätta anpassa
hastighetsgränserna till vägarnas trafikstandard för den nuvarande
planperioden 2014-2025. I ett första steg remitteras en nationell
rapport och 21 länsrapporter. Remissinstanserna har möjlighet att
lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag.
Ur lokalt perspektiv är det främst väg 250 mellan Kungsör och
Köping som föreslås få en hastighetsbegränsning på 80 km/h
itsället för nuvarande 90 km/h.
Sista dag att yttra sig är den 1 juni 2016.
Det andra steget består av förslag till författningsändringar för
omskyltning av enskilda vägsträckor. Den remissen kommer att
skickas ut i augusti.
Kungsörs KommunTeknik AB har arbetat fram ett förslag till
yttrande.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Trafikverkets remiss 2016-03-01 (remissmaterialet finns att
på www.trafikverket.se/hastighetsremiss)
• Kungsörs KommunTeknik AB:s förslag till yttrande 2016-0414

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framför Petter Westlund
(C) ett förslag till alternativt yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen och tekniska chefen i uppdrag att formulerat ett yttrande från kommunen som bygger de
båda förslagen till yttranden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunchefen, tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 93
Begäran från barn- och utbildningsnämnden
om tillfällig ramökning 2016 för ökade behov
på grund av ökat elevantal och för nyanländas undervisning (BUN 2016/48)
Barn och utbildningsnämnden har kommit in med en begäran om
ramjustering för 2016 års ram på grund av ökat elevantal och för
nyanländas undervisning. Nämnden har begär en ramökning hos
kommunstyrelsen för:
Ökade personalkostnader för ökat antal elever
Insatser i förberedelseklass, utöver Migrationsverkets bidrag
Insatser när elever klassplaceras och efter
etableringsperioden
Förstärkning av måltidsverksamheten
Totalt

1 800 000 kr
2 150 000 kr
1 500 000 kr
300 000 kr
5 750 000 kr

Nämnden kommer att ta upp behoven av utökad ram i budgetäskandet för 2017 och framåt.
Kommunstyrelsens förvaltning anger i tjänsteskrivelse att
-

det inte möjligt att begära ramjusteringar innevarande budgetår
enligt de budgetprinciper som gäller i kommunen

-

det är bra att kommunstyrelsen görs medvetna om problemen

-

förvaltningen anser vi att det ska lösas i samband med
redovisningen i bokslutet. Resultatet får där balanseras med
hjälp av de bidrag vi fått från Migrationsverket för 2016.

Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-04-20, § 25
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 016-05-11

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkande:
- tilläggsyrkande från Mikael Peterson (S) vill få med
”Resultatet får balanseras med hjälp av de bidrag vi fått från
Migrationsverket för 2016” i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomen för barn- och
utbildningsnämnden, ekonomichefen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslut

2016-05-23

Blad
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Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens begäran
om ramjustering för 2016.
Resultatet får balanseras med hjälp av de bidrag vi fått från
Migrationsverket för 2016.
Barn- och utbildningsnämndens begäran kommer att hanteras i
samband med bokslutet och med en uppmaning till nämnden om
återhållsamhet så att så litet underskott som möjligt uppstår.

Protokollsanteckning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Petter Westlund anmäler skriftlig protokollsanteckning till
protokollet.

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomen för barn- och
utbildningsnämnden, ekonomichefen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 94
Investering – Uppvärmning av konstgräs
genom återvinning av spillvärme från
isaggregatet (KS 2016/184)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en idéblankett med
förslag om en investering. Konstgräsplanen är förberedd för
uppvärmning. Om spillvärmen från isaggregatet i ishallen tas
tillvara krävs mindre underhåll av planen, bättre spelegenskaper
nås, uthyrningsgranden ökar och livslängden på konstgräsplanen
förlängs.
Investeringen har inte kostnadsberäknats.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings idéblankett 2016-05-02

Beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med idén och återkomma när investeringen kostnadsberäknats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

21

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 95
Uppdrag - Skillingeudd etapp 2 (KS 2016/185)
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) önskar få ett beslut om
att Skillingeudd, etapp 2 – första delen av Skäggdoppingevägen –
kan påbörjas under 2016.
KKTAB har projektansvaret för utvecklingen av Skillingeuddsområdet sedan 2012 gällande VA-utbyggnad och annan infrastruktur. I slutet av 2015 var 15 tomter sålda och nya intressenter har
hört av sig till kommunen. Området Skäggdoppingevägen är idag
en äng och saknar infrastruktur. För att möjliggöra tomtförsäljning
behöver 270 meter ny väg anläggas och vatten- och avlopp dras.
Investeringen i 270 meter väg beräknas till 1,1 miljon kronor och
bör belasta den av kommunstyrelsen redan beslutade investeringsbudgeten för gator och vägar i Skillingeudd. Kostnaden fördelas på
två år då vägen asfalteras slutgiltigt först ett år efter vägbyggnad.
KKTAB planerar att genomföra projektet i egen regi med stöd av
ramavtalskonsulter.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsen medger att Skillingeudd, etapp 2, första delen av
Skäggdoppingevägen, får påbörjas.
Investeringskostnaderna för ny väg ska belasta redan beslutade
investeringsbudgeten för gator och vägar i Skillingeudd.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 96
Inrättande av lokalplaneringsgrupp
(KS 2016/181)
Kungsörs kommun står inför stora utmaningar när det gäller den
kommande lokalplaneringen för våra verksamheter. Listan på hur
behovet ser ut kan göras lång och detta måste skötas med ett långsiktigt perspektiv.
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att en lokalplaneringsgrupp
inrättas. Gruppens uppdrag är att vara en sammanhållande grupp
med kontroll på samtliga verksamheters lokalbehov och möjligheter.
Gruppen föreslås består av kommunchef, ekonomichef, socialchef,
barn- och utbildningschef, teknisk chef och avdelningschef för
kultur och fritid. Till gruppen kan andra tjänstemän knytas vid
behov beroende på vilka lokalfrågor som för tillfället diskuteras.
Förvaltningen förslår att gruppen får mandat att
- hantera all strategisk lokalplanering för de kommunala verksamheterna – samtliga frågor gällande förändringar av karaktären ny- ombyggnad och avyttring ska passera
lokalplaneringsgruppen
- se över kommunens behov av verksamhetslokaler och framtida
behov av mark för kommande verksamhetslokaler
- ta fram en lokalförsörjningsplan för de kommunala verksamheternas lokalbehov.
Beslutsinstans för lokalplaneringsfrågor föreslås vara kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-20

Beslut

Kommunstyrelsen inrättar en lokalplaneringsgrupp med sammansättning enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Gruppen
leds av kommunchefen.
Lokalplaneringsgruppen får mandat att hantera all strategisk
lokalplanering för de kommunala verksamheterna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23
Kommunstyrelsen ska vara beslutsinstans för förslag från lokalplaneringsgruppen.
Lokalplaneringsgruppen får i uppdrag att:
- ta fram en lokalförsörjningsplan för de kommunala verksamheternas lokalbehov
- presentera en reviderad lokalförsörjningsplan till
kommunstyrelen inför budgetbeslut i fullmäktige varje år.
Planen ska användas för den kommande budgetperioden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 97
Redovisning av uppdrag – Möjlig mark att
bygga på för både verksamhets- och bostadsändamål utifrån vår översiktsplan
(KS 2015/356)
Kungsörs KommunTeknik AB har, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett möjliga utbyggnadsområden för bostäder och verksamhetsområden för övrig verksamhet så som industri m.m.
De föreslagna områden kan ses som ett första alternativ i en framtida expansion av Kungsörs kommun. De finns också beskrivna i
antagen översiktsplan.
För Kungsörs tätort föreslås:
• för bostadbebyggelse två områden markerade på karta och
ändring i detaljplaner för hamnområdet, centrumområdet och
fastigheten Kungsörstorp 1:19 till ett mer övergripande
ändamål som bostäder, handel och småindustri
• som verksamhetsområden två områden markerade på karta
För Valskogs tätort föreslås:
• för bostadbebyggelse förtätning
• som verksamhetsområden två områden markerade på karta
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 210
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-05-10

KS överläggning

Madelene Ericsson (C) meddelar att partiet kvarstår i sitt ställningstagande som framfördes i samband med översiktsplanarbetet
– att jordbruksmark inte ska tas i anspråk för byggande.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och ger kommunstyrelsens förvaltning och Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
fortsatta arbetet med de föreslagna områdena.

Reservation

Mot kommunstyrelsens beslut redovisar sig Madelene Ericsson
och Petter Westlund, båda (C) skriftligt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

25

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 98
Redovisning av uppdrag - Anläggande av
hundlekgård (KS 2014/261)
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett de platser som kommunstyrelsen pekat ut som
möjliga platser för hundrastgård/hundlekgård. Endast en plats –
intill Stallmästarhagen, norr om Ängsvägen – är lämplig.
Det är viktigt att ordningsregler upprättas. Hundlekgården ska vara
avsedd för lek och hundar som kommer till platsen ska vara rastade innan. Latrin ska dock finnas och hundägarna är själva ansvariga
för att plocka upp avföring.
KKTAB har beräknat att ytan som kan inhägnas till ca 1 100 m2.
Investeringskostnaden beräknas till ca 200 000 kronor och omfattar
- avjämning av grusytan med nytt grus,
- stängsel och grind,
- latrin och
- anläggande av två stycken parkeringsplatser.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll KF 2015-09-07, § 109
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-03-03

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investering ”Hundlekgård”. Investeringen får ta i anspråk 200 000 kronor ur investeringsbudgeten
och kommunstyrelsen tillförs de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 20 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.
Kungsörs KommunTeknik AB ges i uppdrag att genomföra de anläggningsarbeten och den skyltning av ordningsregler som krävs.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, ekonomen för
kommunstyrelsen, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 99
Redovisning av uppdrag – köp av strategisk
mark (KS 2016/167)
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 april fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att medverka i budgivning på
fastigheterna Torpa Prästgård 3:1, Ruten 1:1 och del av Kaplansgården 1:2, samtliga i Kungsörs kommun. Fastigheterna skulle
säljas genom öppen anbudsgivning med möjlighet att lägga bud på
delarna A och B var för sig eller tillsammans. Prisförslag för hela
ytan var 5,5 miljoner kronor.
Budgivningen är klar och kommunstyrelsens förvaltning redovisar
uppdraget. Fem anbudsgivare deltog i budgivningen. Det sista och
vinnande anbudet var på 5,4 miljoner kronor för hela ytan från
Kungsörs kommun vilket också antogs av Svenska kyrkan som var
den säljande parten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-25, § 81
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-10

Beslut

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget slutfört.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 100
Redovisning av uppdrag – Tennisplan för
allmänheten (KS 2014/189)
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka möjligheterna och kostnaderna för investering i form av en underhållsfri allvädersplan för tennis på Centralvallen.
Fritidsenheten har varit delaktig i planeringen för utomhusmiljön
vid nya skolan. Där kommer en multiarena med tennisbana att
anläggas. Beläggningen på mulitarenan blir konstgräs med ett
kortare strå som ska passa tennis.
Förvaltningen föreslår att frågan om att undersöka investering i
allväderstennisbana vid Centralvallen får återupptas om det visar
sig att intresset för multiarenan är så stort att det inte finns
möjlighet att spela tennis.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-09, § 20
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2016-05-03

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och instämmer i förvaltningens förslag om att undersöka en investering i form av allväderstennisbana vid Centralvallen först om det visar sig att tid
för tennis vid multiarenan vid nya skolan inte är tillräcklig.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 101
Allsång på Kungsörstorp 2016
(KS 2016/187)
Allsången på Kungsörstorp är en mångårig tradition och ett välbesökt evenemang för Kungsörs invånare. Den har varit ett gratisevenemang som byggt på sponsring av lokala företag. Allt fler
sponsorer väljer att lägga sina sponsorspengar på annat än denna
typ av arrangemang. Förra året togs beslut om att göra ett uppehåll
och se över ekonomin.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att allsången är positiv för
Kungsör och ensamt i sitt slag i regionen. Förvaltningen vill återuppta traditionen igen med artister från Västra Mälardalen. Kostnaden för arrangemanget beräknas till:
-

Teknik och scen
Allsångsledare, artister, husband
och marknadsföring
Summa

50 000 kr
50 000 kr
100 000 kr

Diskussion förs med Sparbanken Västra Mälardalen och Handelsbanken om ett eventuellt samarbete kring evenemanget för att
minska kostnaderna. Detta är dock inte klart i nuläget.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsen anslår maximalt 100 000 kronor för Allsången
2016.
Finansiering för kommande år hänvisas till budgetarbetet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Fritidsenheten, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23
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§ 102
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsörs
Baptistförsamling (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Kungsörs Baptistförsamling/Centrumkyrkan ansöker om 76 046
kronor till ett integrationsprojekt över tre terminer. Pengarna ska
användas till:
-

inköp av musikinstrument
lön till två ledare (brutto/termin)
administrativa kostnader

22 925 kr
16 500 kr
3 621 kr

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet beviljas för en
termin.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Kungsörs Baptistförsamling och en komplettering
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-06

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Baptistförsamling/Centrumkyrkan bidrag ur den avsatta miljonen för integrationssatsningar
med 34 416 kronor för en termin. Projektet ska sedan utvärderas
inför eventuell fortsättning.
Motivering: Ett större utbud och ökad möjlighet att utöva musik i
Kungsör är positivt och satsningen har förutsättningar att bidra
till integration genom olika samarbeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs baptistförsamling/centrumkyrkan, ekonomen
för kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23
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§ 103
Bidrag ur integrationsmiljonen – Svenska
kyrkan (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Svenska kyrkan i Kungsör ansöker om 24 800 kr för tiden maj
2016 – juni 2017:
- Material till redan befintliga grupper
3 700 kr
- Familjeläger i Usakavi
3 600 kr
- Resa till Leksands sommarland
4 500 kr
- Leos Lekland
2 000 kr
- Bussresa till Stockholm och entré till Skansen
11 000 kr
Målgruppen är de som deltar i kyrkans undervisning och träffar
men är även täkt att bjuda in nya familjer. Flera frivilliga svenska
medarbetare deltar i grupperna och verksamheten.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projektet beviljas.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Svenska kyrkan i Kungsör
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-04

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Svenska kyrkan i Kungsör bidrag ur
den avsatta miljonen för integrationssatsningar med 24 800
kronor.
Motivering: Projektet stämmer i huvudsak överens med målen för
de avsatta medlen och i synnerhet utflyktsverksamheten kan bli ett
positivt bidrag till integration.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Svenska kyrkan i Kungsör, ekonomen för kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 104
Bidrag ur integrationsmiljonen – KFD
ekonomisk förening (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
KDF ekonomisk förening (KulturFörenande Daglig verksamhet)
ansöker om 206 800 kronor. Pengarna ska främst användas till två
ledare som under åtta timmar per vecka ska arbeta med att lotsa
ungdomar in i föreningslivet och ordna aktiviteter.
Fritidsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning har träffat de två
ledarna som vill lämna följande kompletterande information:
Den lokal som beskrivs i ansökan kan inte användas. KFD har
istället fått lov att ha sin verksamhet i ABF:s lokaler. Här ska de
främst kvällstid ha två grupper med tio ungdomar i varje som ska
lära känna varandra och berätta om sina fritidsintressen, och
sedan ska ledarna lotsa ungdomarna in i föreningslivet i Kungsör.
Ledarna kommer följa med deltagarna till föreningsaktiviteter till
en början och även ha kontakt med fritidsgården. Aktiviteter för
gruppen, ex. korvgrillning och fiske, kommer att ordnas till vilka
man även kommer bjuda in svenska ungdomar. KFD kommer i
första hand kontakta asylboendet i Torpa och HVB-hemmet
Skogsudden för att nå ungdomar som vill delta.
Vid samtalet enades man om att ansökan begränsas till en första
etapp om fyra månader eftersom det ännu är oklart om det finns
intresse av det de erbjuder.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 69 000 kronor beviljas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

KDF Kungsör ekonomisk förening, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från KDF ekonomisk förvaltning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-04-29

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar KDF ekonomisk förening bidrag ur den
avsatta miljonen för integrationssatsningar med 69 000 kronor för
fyra månader. I september ska projektet utvärderas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokollsutdrag till

KDF Kungsör ekonomisk förening, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 105
Bidrag ur integrationsmiljonen – Kungsör
Återvinning & secondhand (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Kungsörs Återvinning & secondhand ansöker om medel för:
-

Barnsorg så att fler kan gå på svenskundervisning (fika och material)
- Svenskundervisning (studiematerial,
utflykter m.m.)
Summa

19 000 kr
47 000 kr
66 000 kr

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 47 000 kronor beviljas
för den del som handlar om utflykter, material och aktiviteter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Kungsörs Återvinning & secondhand
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-09

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Kungsörs Återvinning & secondhand ett
bidrag ur den avsatta miljonen för integrationssatsningar med
47 000 kronor för den del av ansökan som gäller utflykter,
material och aktiviteter.
Motivering: Den del som gäller utflykter, material och aktiviteter
stämmer överens med målen för de av kommunen avsatta medlen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs Återvinning & secondhand, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 106
Bidrag ur integrationsmiljonen – Arena
Motivator (KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommun fått av regeringen för att hantera
flyktingsituationen fri att söka ur olika verksamheter och organisationer. Beslut om tilldelning av medel fattas av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som söker ska uppge syfte, budget och om det finns andra typer av stöd redan. De
som får medel beviljade ska sedan lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Arena Motivator ansöker om 24 000 kronor per månad från och
med nu och året ut, men sannolikt även för 2017. De sökta pengarna ska användas till att bygga en del av verksamheten inriktad
mot integration med handledare, viss förtäring och transporter.
Projekt ska innehålla arbetspraktik både på företag och i föreningslivet, social samvaro och språkträning, något som Arena
Motivator inte idag får några pengar för.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en delfinansiering året ut.
Efter en utvärdering i slutet av året kan eventuellt en ny ansökan
lämnas in för 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan från Arena Motivator
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-04

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Arena Motivator ett bidrag ur den avsatta miljonen för integrationssatsningar med 15 000 kronor/månad från och med den 1 juni 2016 och resten av året.
I slutet av året utvärderas projektet och eventuellt kan ny ansökan
lämnas in för 2017.
Motivering: Projektet stämmer väl överens med målen för de av
kommunen avsatta medlen och har förutsättningar att bidra
positivt till integrationen i Kungsör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arena Motivator, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 107
Medfinansiering – anslutningsavgift för
kommunalt avlopp till Torpa bygdegård
(KS 2015/101)
Torpa bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering till anslutningsavgifter av kommunalt avlopp samt grävning och inkoppling
på den egna fastigheten.
Boverket står för 50 procent
Medfinansering från kommunen 30 procent
Torpa bygdegårdsförening 20 procent
TOTALT

48 000 kr
28 800 kr
19 200 kr
96 000 kr

I december 2015 besvarades en motion med förslag om ekonomiskt stöd till Torpa bygdegård så att de kan ansluta sig till det
kommunala avloppet. Föreningen uppmanades att återkomma till
kommunen med begäran om medfinansiering om föreningen
lämnar in en ansökan om bidrag till Boverket.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Torpa bygdegårdsförenings ansökan

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering till Torpa bygdegårdsförening med 28 800 kronor för anslutning till kommunalt avlopp.
Detta finansieras ur årets resultat.
Beslutet gäller under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Torpa bygdegårdsförening, ekonomen för kommunstyrelsen, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 108
Verksamhetsbidrag – Västra Mälardalens
Polisvolontärer (KS 2016/192)
Västra Mälardalens Polisvolontärer söker bidrag till sin verksamhet 2016.
Föreningen är ideell och har, enligt stadgarna till uppgift att bistå
Polisen vid olika arrangemang, sprida information och andra
trygghetssatsningar samt vara en länk mellan Polisen och
allmänheten (medborgarna).
Föreningensmedlemmar deltar i polisens trygghetsskapande aktiviteter i Kungsör, t.ex.
- trygghetsskapande närvaro i Kungsörs centrum varje onsdag
- medborgardialoger i centrum och Valskog
- skolavslutning
- Thor Modéendagarna
- nattvandring lucia.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen ger Västra Mälardalens Polisvolontärer ett
bidrag till 2016 års bidrag om 3 000 kronor.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Polisvolontärer, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 109
Bidrag till Brottsofferjouren i Västra Mälardalen 2016 (KS 2016/193)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare om åren,
bidrag för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 8 200
kronor för verksamhetsåret 2016.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren i Västra Mälardalen, ekonom för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Blad
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§ 110
Omfördelning av uppdrag – ledamot i lokala
brottsförebyggande rådet (KS 2014/436)
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdraget som ledamot i
lokala brottsförebyggande rådet. Stellan Lund (M) träder tillbaka
till förmån för Madelene Ericsson (C).
Beslutsunderlag:

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Alliansens skrivelse till kommunstyrelsen 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar omfördela uppdraget som ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från Stellan Lund (M) till Madelene
Ericsson (C).
Förändringen görs från och med den 1 augusti 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Stellan Lund, Madelene Ericsson, lokala brottsförebyggande rådet, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 111
Omfördelning av uppdrag – kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
(KS 2014/342)
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdragen i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Stellan Lund (M) träder tillbaka till
förmån för Madelene Ericsson (C). De båda önskar byta uppdrag:
- Stellan är idag ledamot och blir ersättare
- Madelene är idag ersättare och blir ledamot.
Beslutsunderlag:

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Alliansens skrivelse till kommunstyrelsen 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsen omfördelar uppdragen i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Stellan Lund (M) övergår till att vara ersättare och Madelene Ericsson (C) till att vara ledamot i delegationen.
Förändringen görs från och med den 1 augusti 2016 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Stellan Lund, Madelene Ericsson, HR-chefen,
lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-05-23

§ 112
Omfördelning av uppdrag – ledamot i kollektivtrafikberedningen (KS 2011/265)
Alliansen i Kungsör önskar omfördela uppdraget som ledamot i
kollektivtrafikberedningen. Stellan Lund (M) träder tillbaka till
förmån för Madelene Ericsson (C).
Beslutsunderlag:

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Alliansens skrivelse till kommunstyrelsen 2016-04-27

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar omfördela uppdraget som ledamot i
kollektivtrafikberedningen från Stellan Lund (M) till Madelene
Ericsson (C).
Förändringen görs från och med den 1 augusti 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Stellan Lund, Madelene Ericsson, kollektivtrafikberedningen, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

42

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 113
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchefen är ledig 18 juli-14 augusti 2016. Kommunchefen
Claes-Urban Boström har den 13 april 2016, § 6, besluta förordna
följande personer att utöver egen tjänst vara kommunchef:
-

barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh 2016-07--31

-

tekniska chefen Stig Tördahl 2016-08-01--14.

Dnr KS 2015/135
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har beviljat, 2016-03-22 § 3,
Valskog IK ledarutbildningsbidrag med 1125Kr. Dnr KS 2016/96
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för
Kungsörs Socialdemokratiska Arbetarekommun under perioden
2016-04-01 – 2019-03-31. Dnr KS 2016/122
Socialchefen/förvaltningschefen Pamela Strömberg Ambros är
ledig 25 april – 8 maj 2016 § 7. Med stöd av gällande delegation
förordnas kvalitetsutvecklare Eva Eriksson vara socialchef/förvaltningschef. Dnr KS 2016/142
Avdelningchefen Astrid Qvarnlöf har den 12 maj 2016, § 8,
beslutat om fördelningen av bidrag till studieförbunden för
verksamhetsåret 2015. Dnr KS 2016/42
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

§ 114
Meddelanden
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för
-

valborgsmässofirande med vårtal och körsång.
Dnr KS 2016/145

-

1:a maj-möte med talare i Pinnparken. Dnr KS 2016/136

Miljöstrategen Therés Andersson har den 1 april 2016 skickat in
slutrapporter till länsstyrelsen för LONA- projekten:
- Grönstrukturplan
- Åtgärdsprogram friluftsplan
- Strandängen Kungsudden
- Självstängande grindar
Länsstyrelsens beslut om slutligt bidrag till följande projekt:
- Strandängen Kungsudden 76 253 kronor
- Självstängande grindar 66 000 kronor
- Åtgärdsprogram Friluftsplanen 24 003 kronor
Dnr KS 2013/290, KS 2012/79
Besked om överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk
förening 2016. Dnr KS 2016/146
SKL:s sammanträdesplan 2017 för styrelsen, delegationer och
beredningar.
Trafikverket har beviljat Alltransport i Östergötland undantag från
bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd för transporter Kungsör-Gävle och omvänt 2016-04-27 – 2016-05-26 och
Öhmans Lyftservice AB transporter Kungsör-Norrtälje och omvänt 2016-05-13 – 2016-08-12 Dnr KS 2016/153, KS 2016/186
Ekonomisk flerårsplan 2017-2019 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2016/160
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

För kännedom: Kungsörs Grus AB har 2016-03-30 förelagts om
ett yttrande angående inkomna synpunkter avseende Sevescoverksamhet vid bergtäkt, Åkerbo Häradsallmänning S:2 och
Hogsta 1:6 i Kungsörs kommun. Dnr KS 2016/41
Socialnämnden har kompletterart internkontrollplanen med riskbedömningar. Dnr KS 2016/58
Kommunchefen Claes-Urban Boström har svarat Länsstyrelsen på
frågor om – övning och utbildning U-Sam. Dnr KS 2016/95
Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har svarat på en synpunkt
– Övergången över järnvägen. Dnr KS 2016/168
Kännedomskopia från Länsstyrelsen om dispens från beträdnadsförbud för inventering av fåglar i Mälarens övärld.
Dnr KS 2016/175
Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har gett medgivande till
geoteknisk förundersökning på Valskog 8:1 och Valskog 4:1med
syfte att undersöka förutsättningarna för borrning av fjärrvärmeledningar under väg/järnväg. Dnr KS 2016/22
Kännedomskopia av revisionsrapport: Landstingets revisorer har
godkänt en granskningsrapport om kollektivtrafiknämnden. Revisorerna har granskat om nämndens styrning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs av förvaltningen är tillräcklig
på en övergripande nivå. De noterar att avsaknaden av rapportering till kommunerna av den allmänna kollektivtrafiken inte
främjar transparensen gentemot kommunerna. Dnr KS 2016/147
Kommunchefen Claes-Urban Boström har för undertecknat medborgarlöften för Kungsörs kommun 2016 - överenskommelse mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2016/131
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23

Kommunstyrelsens förvaltning har slutredovisat investeringen
”Inventarier till Kungsörs bibliotek”. Hela det beviljade anslaget
om 850 000 kronor har använts och viss del har bibliotektet fått
skjuta till från egen budget.
För investeringssumman har vi fått:
-

en ljus, fräsch och mer ändamålsenlig inredning som bättre
svarar mot dagens behov i ett modernt bibliotek

-

lugnare och mer inbjudande miljö med rum i rummet anpassat
för olika besöksgrupper

-

en bättre arbetsmiljö för personal med moderna höj- och
sänkbara informationsdiskar samt nya bokvagnar

Dessutom har gångmatta vid entrén bytts. Den ingår dock inte
inom investeringen utan hyrs löpande. Dnr KS 2014/191
Kallelse till:
•

Årsstämma 11 maj 2016 - SKL Kommentus. Dnr KS 2016/158

•

Årsstämma 20 maj 2016 – Västmanlands tolkservice.
Dnr KS 2016/159

•

Årsstämma och styrelsemöte 19 maj 2016 – Arbogaåns rensnings- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 Samfällighetsförening. Dnr KS 2016/176

•

Ordinarie stämma 16 juni 2016 – Hedströmmens vattenförbund. Dnr KS 2016/178

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Protokoll från Vafab Miljö 2016-04-12, §§ 1-9

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förbundsdirektion 2016-04-21, §§ 36-48

•

Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds förbundsdirektion 2016-04-15, §§ 11-27

•

Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landsting
2016-04-22, §§ 1-12
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23
•

Minnesanteckningar från Kollektivtrafikmyndighetens i Västmanland länsdelssamråd KAK 2016-04-13. Dnr KS 2016/179

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida/till officiell epostbrevlåda:
-

I vilket skede är bygget av nya skolan? Dnr KS 2016/139

-

Gatorna i Valskog är en katastrof. Dnr KS 2016/140

-

Plantera fruktträd och bärbuskar på allmän mark i Kungsörs
kommun. Dnr KS 2016/148

-

Drottninggatan. Dnr KS 2016/154

-

Övergången över järnvägen vid hagen har tagits bort. Varför?
Dnr KS 2016/168

Undertecknade avtal:

Justerandes sign

-

Avdelningschefen för kultur, fritid, turism och information
Astrid Qvarnlöf har tecknat ett avtal mellan Kungsörs kommun
och föreningen Carolus Rex Mannar för perioden 2016-2018.
Dnr KS 2016/144

-

Kungsörs kommun har undertecknat Basöverenskommelse
2016 med Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Dnr KS 2016/152

-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat
•

avtal om skolskjutsar Ulvesund – Kaplansgatan.
Dnr KS 2016/171

•

prolongering på storköksutrustning del A och B.
Dnr KS 2016/172

•

prolongering på storköksutrustning del C.
Dnr KS 2016/173

•

prolongering på köksutensilier. Dnr KS 2016/174

•

ett tilldelningsbeslut angående kontorsmaterial.
Dnr KS 2016/189

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-23
Skrifter:
-

Bostadsförsörjning i praktiken – från Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommuner och Landstings cirkulär:
- 16:15 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
- 16:16 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
- 16:17 – Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
- 16:18 – Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
- 16:19 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
traineejobb
- 16:20 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16
- 16:21 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI
16
- 16:22 – Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiskinsatser – BEA
- 16:23 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
- 16:24 – Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet
- 16:25 – Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet
- 16:26 – Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
- 16:28 – Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning
enligt skollagen
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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