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§ 148
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Socialchefen Pámela Strömberg ger en lägesrapport om det
ekonomiska läget i socialnämnden och informerar bl.a.om
läget kring personal, placeringar och ensamkommande barn.
Sammantaget pekar prognosen på helår på ett underskott om
10 441 000 kronor. Underskott befaras för:
-

Förvaltningsledning (utköp av tjänst)

-

Individ- och familjeomsorg

8 000 000 kr

-

Arbetsmarknad och försörjning (försörjningsstöd)

1 200 000 kr

Arbetsmarknad och socialt städ (KAKprojekt, åtgärdsanställningar)

1 000 000 kr

-

241 000 kr

Socialförvaltningen har tagit fram en rapport om sjukfrånvaron
inom förvaltningen januari-juli 2016. Av den framgår bl.a. att
- den totala sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period
förra året
- det finns stora skillnader mellan olika verksamhetsområden
- sjukfrånvaron är hälften så stor bland de under 30 år
jämfört med de som är äldre
- kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att redovisa en utförlig analys och åtgärdsplan med anledning det
redovisade läget kring sjukfrånvaron till novembermötet.
b) Socialchefen Pámela Strömberg ger en lägesrapport om
ensamkommande flyktingbarn:
- i nuläget har kommunen ansvar för 71 ensamkommande
flyktingbarn, varav 55 är asylsökande
- på HVB Skogsudden finns idag 10 personal och 11 ungdomar
- på HVB Tallåsgården finns idag 6 personal och 4 ungdomar
- på stödboendet Tallåsgården 3 persona och 8 ungdomar
(fullt)
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

övriga enskamkommande flyktingbarn finns i egna familjehem eller familjehem i andra kommuner
Dnr KS 2014/440
c) HR-chefen Anne-Britt Hanson Åkerblom och HR strategen
Magnus Tångring redovisar sjukfrånvaron i kommunen i sin
helhet och mellan olika förvaltningar i form av utvecklingen
av sjukfrånvaron per månad, korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaroJämförelser görs också med totalsiffror för andra kommuner.
Vidare informerar HR-avdelningen om vilka åtgärder som
vidtas för att minska sjukfrånvaron.
d) Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh lämnar en rapport
kring utvecklingen av trafikundervisningen – ett uppdrag att
göra i slutet av varje termin.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 149
Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs
kommun (KS 2016/214)
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för Kungsörs kommuns
bostadsförsörjning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-06-13
jämte förslag till bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs
kommun

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
och Madelene Ericsson (C) bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs kommun.
Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 150
Revisionsberättelser 2015 för stiftelser i
Kungsörs kommun (KS 2016/240)
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser,
har avsluta sin granskning av kommunens elva stiftelser. Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta sina
räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts.
Siffergranskning har gjorts med avstämning av beloppen mot
huvudbok m.m. Dessa granskningsmoment har gjorts utan några
anmärkningar. Revisorn bedömer i revisionsberättelserna att
-

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årssammanställningarna är upprättade enligt stiftelselagen

-

förvaltaren skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar och att
de interna kontrollerna varit tillräckliga

Utdelningen från stiftelserna har stadigt minskat under en följd av
år. Alla stiftelser har fritt eget kapital som krävs för att utdelning
ska kunna ske. Under senare år har utdelning endast skett från
Sociala samfonden (2012) och Premie- och stipendiefonden för
elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun (2011-2015).
Revisorn noterar att:

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital är nödvändig för
att förbättra stiftelsemedlens avkastning och möjliggöra framtida utdelningar

-

kommunen bör överväga om stiftelser med ringa kapital kan
upplösas enligt stiftelselagen eller överväga om flera stiftelser
kan slås samman via permutation

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Skrivelse till kommunstyrelsen från revisor Lars Wigström
2016-06-15
• PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun år 2015
jämte revisionsberättelser

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Beslut

2016-08-22
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelserna för kommunens
stiftelser 2015 till handlingarna.

Vidare beslutar kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att

Justerandes sign

-

arbeta för en aktivare förvaltning av stiftelsernas kapital

-

utreda om stiftelser med ringa kapital kan upplösas enligt
stiftelselagen eller överväga om flera stiftelser kan slås
samman via permutation

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 151
Nya avgifter för maxtaxa inom äldre och
handikappomsorgen – Revidering av
Avgifter inom äldreomsorgen (KS 2016/243)
Socialnämnden föreslår att maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen ska höjas från 1 772 kronor per månad till 1 990 kronor
per månad från och med den 1 oktober 2016.
Bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns i socialtjänstlagens 8 kapitel.
Flera av avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen är knutna
till prisbasbeloppet.
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.
Från den 1 juli 2016 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 x prisbasbeloppet. Det motsvarar 1 990 kronor per månad.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2016-06-21, § 55
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-31
• Förslag till reviderad taxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige höjer maxtaxan för äldre- och handikappomsorgen till 1 990 kronor från och med den 1 oktober 2016.
Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-22

§ 152
Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö
(KS 2016/237)
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala
borgensåtagandet för att klara av de stora investeringar som förbundet står inför:
- uppförande av reningsanläggningar för lakvatten
- sluttäckning av deponier
- utökning av nya deponin
- reinvesteringar i befintliga anläggningar
- utbyte av uttjänta maskiner och fordon
Direktionen för VafabMiljö ber om utökad kommunal borgen om
ytterligare 239 miljoner kronor enligt förbundsordningen § 13. Nuvarande borgensåtagande är 411 miljoner och blir, om kommunerna beviljar ytterligare borgen 650 miljoner kronor.
Kungsörs kommuns andel av det önskade ökade borgensåtagandet
är 6,6 miljoner kronor. Om kommunfullmäktige bifaller detta
kommer det totala borgensåtagandet för VafabMiljö att vara 17,9
miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Skrivelse från VafabMiljö 2016-06-03

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige utökar sitt bogensåtagande för VafabMiljö
med 6,6 miljoner kronor till totalt 17,9 miljoner kronor.
Beslutet förutsätter att övriga kommuner fattar motsvarande beslut
kring föreslagen utökning av borgensåtagandet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

VafabMiljö AB, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 153
Yttrande till Trafikverket – Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
572 i Västmanlands län. TRV 2016/36011
(KS 2016/247)
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 572
sträckan Örebro länsgräns - väg 250 Högsta. Befintlig föreskrift
kommer då att upphävas.
Hastighetsbegränsningen på sträckan är idag 80/90 km/h och
föreslås blir 80 km/h hela sträckan. Lokala trafikföreskrifter eller
tätbebyggt område utmed vägen kan påverka
hastighetsbegränsningen lokalt.
Tekniska chefen har tagit fram ett föreslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Trafikverkets remiss 2016-06-28 och karta över aktuell sträcka
• Tekniska chefens förslag till yttrande

Beslut

Kommunstyrelsen antar tekniska chefens förslag till yttrande, över
Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på
väg 572 i Västmanlands län, som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Trafikverket Borlänge (inkl. tekniska chefens förslag),
akten
Utdragsbestyrkande
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§ 154
Yttrande till Länsstyrelsen – Vägledning för
kommunal viltförvaltning (KS 2016/221)
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till vägledning för kommunal viltförvaltning (dnr 218-3006-16). Det är av största vikt att
viltförvaltningen bedrivs med hänsyn till viltolyckor, säkerhet och
påverkan på bebyggelse och anläggningar.
Vägledningen består av tre delar:
-

En sammanställning av relevanta begrepp som rör tätortsnära
viltförvaltning (den kan utgöra grund för t.ex. en kommuns
information om viltfrågor gentemot allmänheten)

-

Rekommendationer för hur upplåtelseavtal på kommunal mark
kan vara utformade

-

Förslag på en policy för upplåtelse av jakt på kommunal mark
kan vara utformad

Synpunkter ska vara inkomna till länsstyrelsen senast den 31
augusti 2016.
Kommunekologen och tekniska chefen har tagit del av förslaget
till vägledning och ha några erinringar mot innehållet. Planen kan
vara ett gott stöd för förvaltningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsen remiss 2016-06-02 jämte förslag till vägledning
• Kommunekologens förslag till yttrande 2016-08-10

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunekologens förslag till yttrande,
över förslaget till vägledning för kommunal viltförvaltning, som
sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

vastmanland@lansstyrelsen.se (inkl. kommunekologens
förslag), akten
Utdragsbestyrkande
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§ 155
Yttrande till Länsstyrelsen – Uppdaterad
bevarandeplan för Natura 2000-området
Granhammarbrännan (KS 2016/275)
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Granhammarsbrännan (SE0250172)
(dnr 511-3916-16).
Planen har funktion som
-

hjälp för fortsatt bevarande av naturvärdena i Natura 2000området

-

underlag vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Granhammarsbrännan är skyddat som naturreservat. Föreskrifter
och skötselplan för reservatet bedöm vara tillräckliga för uppfylla
bevarandemålen för områdets utpekade naturtyper och arter.
Kommunekologen och tekniska chefen har tagit del av förslaget
till uppdaterad bevarandeplan. De har inget att erinra mot
innehållet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Länsstyrelsen remiss 2016-08-02 jämte förslag till vägledning
• Kommunekologens förslag till yttrande 2016-08-11S

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunekologens förslag till yttrande,
över förslaget till vägledning för kommunal viltförvaltning, som
sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

vastmanland@lansstyrelsen.se (inkl. kommunekologens
förslag), akten
Utdragsbestyrkande
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§ 156
Överlåtelse av Arboga kommuns IT-verksamhet till Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2016/259)
Kommunfullmäktige i Arboga kommun har beslutat överföra ITenheten i Arboga till Västra Mälardalens Kommunalförbund från
och med den 1 juli 2016. Beslutet gäller under förutsättning att
förbundsordningen ändras och godkänns av samtliga kommuner.
Av gällande förbundsordning framgår att
-

förbundet håller en gemensam organisation för drift och
support inom IT-området för Köpings och Kungsörs
kommuner. Förbundet tar även emot motsvarande uppgifter
från Arboga kommun i den takt och vid de tidpunkter som
överenskoms mellan Arboga och övriga förbundsmedlemmar

-

fördelningstal för IT-drift och support utöver den fastställda
summan per datorarbetsplats

Surahammars kommun har sedan den 1 juni 2015 överlämnat sin
IT-drift och support.
En översyn av förbundsordningen pågår och beslut om den bör
kunna fattas i slutet av året.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Arboga kommuns kommunfullmäktige
2016-06-22, § 110

Beslut

Kommunstyrelsen meddelar Arboga kommun att Kungsörs
kommun välkomnar att IT-verksamheten överlämnas till Västra
Mälardalens Kommunalförbund från och med den 1 juli 2016.
Beslut om reviderad förbundsordning fattas senare under året.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars
kommun, Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§ 157
Finansiering av nationell stödfunktion till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
(KS 2016/234)
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 10
juni 2016 beslutat att
- rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en
nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
- under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och
landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion,
Kungsörs kommuns andel av stödfunktionen är 2 900 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Meddelande från styrelsen för SKL nr 10/2016

Beslut

Kommunstyrelsen finansierar sin andel – 2 900 kronor – av en
nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och Landsting för
utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Sveriges Kommuner och Landsting, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

13

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-08-22

Blad

14

§ 158
Planbesked – Västra Tegeludden 6, 7 och 8
(KS 2015/285)
Jonathan Eriksson vill bygga ett friliggande bostadshus på
nuvarande fastigheterna Västra Tegeludden 6, 7 och 8. Idag är
detta tre separat fastigheter som han önskar fastighetsreglera till en
fastighet med en tomtyta på 1 291 m2.
Han planerar att uppföra ett hus i funkisstil med naturhuskoncept.
Den planerade boytan beräknas till ca 245 m2 med en integrerad
odlingsdel på ca 100 m2 på markplan och takterrass på 120 m2
samt en komplementbyggnad (carport) på 50 m2.
Jonathan vill ha ett planbesked. Han vill att detaljplanen som gäller
Västra Tegeludden 6, 7 och 8 ändras så att den möjliggör
byggande av friliggande bostadshus istället för planerade kedjehus.
Tekniska chefen föreslår att kommunen ska ge ett positivt
planbesked enlig ansökan. Ny detaljplan bekostas av sökande.
Marken för de aktuella fastigheterna har miljöföroreningar och
arbetet med att projektera sanering har påbörjats. Saneringen
kommer att genomföras och bekostas av Kungsörs kommun och
planeras vara färdigställda vecka 3 år 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan om planbesked
• Tekniska chefens förslag till svar 2016-08-05

Beslut

Kommunstyrelsen ger Jonathan Eriksson ett positivt planbesked i
enlighet med ansökan. Ny detaljplan för Västra Tegeludden
kommer att påbörjas.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Jonathan Eriksson (inklusive tekniska chefens skrivelse),
tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 159
Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad trafikmiljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet m.m.
(KS 2016/149)
Trafikverket har statliga medel som kommuner kan ansöka om
som medfinansiering för åtgärder för
- förbättrad trafikmiljö och trafiksäkerhet på det kommunala
vägnätet
- regionala kollektivtrafikanläggningar
Sista dag att ansöka om statlig medfinansiering för 2017 är den 16
september 2016.
För att Trafikverket ska kunna göra en rättvis bedömning av alla
inkomna ansökningar är det viktigt att det i ansökan tydligt
framgår vilka effekter åtgärden har på trafiksäkerhet och miljö
samt hur kollektivtrafiken kan bli mer konkurrenskraftig.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Trafikverkets inbjudan till ansökan om statlig medfinansiering
för år 2017

Beslut

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att,
i samråd med kommunstyrelsens presidieberedning och Kungsör
KommunTeknik AB, ta fram och godkänna projekt samt ansöka om
statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad trafikmiljö och
trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet m.m. 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsens ordförande, tekniska chefen,
gatuchefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 160
Firmateckning – köpekontrakt, köpebrev och
skuldförbindelser 2016 (KS 2015/430)
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om firmateckning
för köpekontrakt, köpebrev och skuldförbindelser för 2016. Detta
beslut justerades sedan den 22 februari 2016. Med anledning av
bytet av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen behövs ännu en
justering.
Beslut

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 22 februari 2016,
§ 34 och bemyndigar istället följande personer att för kommunstyrelsens räkning 2016 underteckna
på av kommunstyrelsens vägnar
utfärdade köpekontrakt

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom
eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson i
samtliga fall med kontrasignatur av kommunchefen Claes-Urban Boström, tekniska chefen
Stig Tördahl eller ekonomichefen Bo Granudd

på av kommunstyrelsens vägnar
utfärdade köpebrev

Kommunchefen Claes-Urban Boström tillsammans med ekonomen Margareta Larsson eller
ekonomichefen Bo Granudd
eller
tekniska chefen Stig Tördahl tillsammans med
ekonomen Margareta Larsson eller ekonomichefen Bo Granudd

skuldförbindelser
för upptagande av
lån eller leasingavtal

Justerandes sign

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom
eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson i
samtliga fall med kontrasignatur av någon av
kommunchefen Claes-Urban Boström, tekniska chefen Stig Tördahl, ekonomen Margareta
Larsson eller ekonomichefen Bo Granudd

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 161
Undertecknande av borgensförbindelser
2016 (KS 2015/433)
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015 om vilka
personer som har rätt att underteckna borgensförbindelser. Med
anledning av byte av 1:e vice ordförande i kommunstyrelse
behöver beslutet justeras.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 14 december 2015,
§ 239 och bemyndigar istället kommunstyrelsens ordförande Per
Strengbom eller 1:e vice ordförande Mikael Peterson att i samtliga
fall med kontrasignatur av kommunchefen Claes-Urban Boström
eller ekonomichefen Bo Granudd att under 2016 underteckna
borgensförbindelser för kommunens räkning.

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 162
Svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning av intern kontroll
(KS 2016/162)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljande granskning av intern kontroll. De rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

reglementet för intern kontroll uppdateras och kompletteras
med anvisningar

-

risk- och väsentlighetsbedömningar görs på ett strukturerat sätt
och att det dokumenteras. Nämnderna ska vara delaktiga i
arbetet.

-

resultat av intern kontroll rapporteras i enlighet med
reglementet

-

kommunstyrelsen utvärderar kommunens samlade system för
intern kontroll i enlighet med reglementet

-

säkerställa att samtliga kommunstyrelseledamöter får
tillräcklig information om den interna kontrollen i de
kommunala bolagen

Svar önskades senast den 31 augusti 2016.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2016-04-27 jämte revisionsrapport
daterad 2016-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2016-08-10

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ” Uppföljande
granskning av intern kontroll”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 163
Rapport från överläggning med socialnämndens presidium kring budgetfrågor
(KS 2016/276)
I samband med socialnämndens budgetuppföljning per den 31 maj
2016 fick socialförvaltningen i uppdrag att snarast ordna ett möte
mellan socialnämndens presidium och kommunstyrelsens
presidium för att diskutera den ekonomiska situationen.
Ett möte ordnades den 1 juli 2016. Vid mötet fördes minnesanteckningar. Av dem framgår bl.a. att nämnden är i behov av 8,6 miljoner kronor i ramökning för 2016 och att detta främst beror på oförutsedda kostnader i form av dyra placeringar såväl inom vuxenoch barnavården, inhyrd personal, dubbla hyreskostnader och
personalbrist.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Minnesanteckningar 2016-07-01

Beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 164
Meddelanden delegationsbeslut
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har den 8 juni 2016, § 10, beslutat betala ut nybildningsbidrag till Kollektivet Kungsör ideell
förening och Kungsörs multikulturella på 1000 kronor/förening.
Dnr KS 2016/227.
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 27 juni
2016 tillstyrkt en ansökan om antagning i allmänna hemvärnet.
Dnr KS 2016/246
Socialchefen/förvaltningschefen Pamela Strömberg Ambros är
ledig 18 juli – 7 augusti 2016 § 11. Med stöd av gällande
delegation förordnas kvalitetsutvecklare Eva Eriksson vara
socialchef/förvaltningschef. Dnr KS 2016/142
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 165
Meddelanden
Kännedomskopia av länsstyrelsens beslut 2016-06-02 om tillstånd
till skyddsjakt efter storskarv i Mälaren för yrkesfiskare i Mälaren
till och med den 31 december 2016. Dnr KS 2016/230
Trafikverket har beviljat undantag från trafikförordningen -Tung,
bred och lång transport
-

TRV 2016/54292 - Västerås- Kungsör och omvänt- 2016-0313 – 2016-07-12. Dnr KS 2016/228

-

TRV 2016/57881 – Kungsör-Alingsås och omvänt- 2016-0621 – 2016-07-20. Dnr KS 2016/245.

Kallelse till
-

Västmanlands Kommuner och Landstings extra förbundsmöte
den 17 juni 2016-06-17

-

medlemsråd för VafabMiljö Kommunalförbund 2016-06-17.
Dnr KS 2016/237

-

förbundsmöte i Västmanlands kommuner och landsting 201610-21

Schakttillstånd har beviljats

Justerandes sign

-

den 28 juni 2016 av avdelningschefen Magnus Ribbing till Mälarenergi Elnät AB för akut reparation av kabel på Fredsgatan
2. Dnr KS 2016/251

-

den 28 juni 2016 av avdelningschefen Magnus Ribbing till
Schaktgruppen i Mälardalen AB för ny fibermatning vid Fredsgatan 4 ”Kajutan”. Dnr KS 2016/252

-

den 4 juli 2016 av tf gatu- och markchef Jaafar Ibrahim till Telia Sonera Skanova Access AB i Kungsörs tätort för anslutning
villafiber under perioden 2016-07-18 – 2016-12-31.
Dnr KS 2016/258

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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-

den 8 augusti 2016 av tf gatu- och markchef Jaafar Ibrahim till
Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel på Fredsgatan
2. Dnr KS 2016/279

-

den 8 augusti 2016 av tf gatu- och markchef Jaafar Ibrahim till
Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel på Björkvägen
1. Dnr KS 2016/278

Beredskapssamordnare Lena Mäenpää, Västra Mälardalens Kommunalförbund och kommunchef Claes-Urban Boström har tagit
fram en plan för ackumulerat sparande av statsbidrag för krisberedskap i Kungsörs kommun. Planen har skickats till Länsstyrelsen. KS 2016/38
Beredskapsamordnaren Lena Mäenpää, Västra Mälardalens Kommunalförbund, har tagit fram en Omfallsplanering för Köping,
Arboga och Kungsörs kommuner sommaren 2016, flyktingsituationen i Västmanlands län. Den har även skickats till Migrationsverket och Länsstyrelsen. Dnr KS 2016/261

Migrationsverket informerar i skrivelser om:
- förändringar i lag (194:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. (LMA). Dnr KS 2016/248
- ny lag som begränsar möjlighet att får uppehållstillstånd.
Dnr KS 2016/263
Migrationsverket har, på uppdrag av regeringen, sagt upp samtliga
överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn. Uppsägningarna görs för att underlätta övergången till ett nytt ersättningssystem frö ensamkommande barn
som regeringen har för avsikt att införa den 1 januari 2017.
Dnr KS 2016/13
Mediq Sverige AB har överklagat upphandling av sjukvårdsmaterial. Förvaltningsrätten i Uppsala har över lämnat målet till
Förvaltningsrätten i Karlstad. Dnr KS 2016/273

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Lantmäteriet underrättar kommunen om att förrättning – Ledningsrättsåtgärd berörande Bjällersta 1:1 m.fl. fastigheter samt fastighetsreglering för upphävande av kraftledningsservitut - har avslutats. Dnr KS 2016/209
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för
-

Kungsörsdagen (allmän sammankomst) – barnaktiviteter,
loppis, utställning samt musik- och dansföreställning den 11
juni 2016 på Torget i Kungsör. Dnr KS 2016/219

-

Thor Modeén-dagarna (offentlig tillställning) med ankrace,
aktiviteter och föreningar som visar upp sig i hamnen och
Pinnparken den 27 augusti 2016. Dnr KS 2016/255

Revisionens ordförande informerar om att revisorerna följer upp
tidigare granskning Samverkan i insatser för barn och ungdomar.
De har informerats om att åtgärder kommer att vidtas under hösten
2016. Därför kommer granskningen att slutföras under november
2016. Dnr KS 2014/124
Barn- och utbildningschefen har på delegation 2016-06-22, besluta
-

§ 2 att förordna barn- och utbildningschef under ledighet 27
juni – 15 juli 2016

-

§ 3 att förordna enhetschef för Skolgemensamma verksamheter
under ledighet 27 juni- 8 juli, 18 juli-12 augusti 2016.

Dnr KS 2016/242
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

-

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15, § 37 Svar på
revisionsrapport – Uppföljande granskning, målstyrning.
Dnr KS 2016/120

-

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15, § 34 Delårsbokslut
tertial 1, 2016. Dnr KS 2016/218

-

Socialnämnden 2016-06-21, § 57 Delårsbokslut per den30
april 2016 för socialförvaltningen. Dnr KS 2016/218
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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-

Socialnämnden 2016-06-21, § 59 Uppföljning – Internkontroll
2016. Dnr KS 2016/58

-

Landstingsfullmäktige 2016-06-21, § 71 Överenskommelse om
samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och landstinget/region Västmanland (regionala utvecklingsansvaret).
Samtliga kommuner har tillstyrkt och landstinget har nu
godkänt överenskommelsen att gälla från den 1 januari 2017.
Dnr KS 2016/72

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings sammanträde 2016-06-03

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2016-06-16, §§ 60-70

•

Protokoll – extra förbundsmöte från Västmanlands Kommuner
och Landstings sammanträde 2016-06-17, §§ 1-10

•

Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landsting
sammanträde 2016-06-17, §§ 1-9

•

Protokoll från Arkiv Västmanlands årsmöte 2016-04-20, §§ 121

•

Protokoll från Arbogaåns vattenförbund 2016-06-08, §§ 1-19

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

•

Cykelpump vid kommunhuset. Dnr KS 2016/229

•

Trygghetsvandringar. Dnr KS 2016/239

•

Beslutet om hundlekgård vid Stallmästarhagen.
Dnr KS 2016/265

•

Nya grannar vid ”parken”. Dnr KS 2016/269

•

Stengärdet ockuperat. Dnr KS 2016/270

•

Solkarta. Dnr KS 2016/271

•

Refugen borta vid infarten till Kungsör E 20. Dnr KS 2016/272

•

Fråga om det är tillåtet att bo permanent i husvagn i tätorten.
Dnr KS 2016/280
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Undertecknade avtal:
-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ramavtal med
Skånemejerier. Avtalstid: 2016.04.04 - 2018.01.31. Dnr KS
2016/233

-

Kanslichefen Eva Kristina Andersson har undertecknat avtal
med Eniro Sverige AB angående annonsering i Eniros
produkter. Dnr KS 2016/232

-

Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat
ramavtal om sjukvårdsmaterial. Dnr KS 2016/277

Skrifter:
-

Trafikbuller och planering – rapport från SKL.
Dnr KS 2016/250

-

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län 2016 – Länsstyrelsen Västmanlands län. Dnr KS 2016/235

-

Upphandlingsnytt, juni 2016 från upphandlingsenheten Västra
Mälardalens Kommunalförbund.

Kommuner och Landstings cirkulär:

Justerandes sign

-

16:30 – Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och
traineejobb

-

16:33 – Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor
m.m.

-

16:35 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017

-

16:36 – Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

-

16:37 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast
mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete

-

16:38 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Fastighetsanställdas Förbund

-

16:39 – Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Justerandes sign

2016-08-22
-

16:40 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Seko – Facket för service och
kommunikation

-

16:41 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Svenska Transportarbetareförbundet

-

16:42 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK T med AkademikerAlliansen

-

16:43 – Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet

-

16:44 – Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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