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§ 75
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Lägesrapport ensamkommande flyktingbarn – enhetschef
Maria Rosenkvist har skriftligt informerat om läget
-

Nio stycken ungdomar, av tolv, har fått uppehållstillstånd.
Tre är fortfarande asylsökande. Det innebär att individ- och
familjeomsorgen (IFO) har resten av de asylsökande ungdomarna som ingår i avtalet om nio asylplatser i familjehem. De ungdomar som är i familjehem belastar inte
Skogsuddens budget utan återsöks med faktiska kostnader
av IFO.

-

Fortfarande problem med fordon och transporter. Poolbilarna har ett antal gånger varit bokade när de behövt
fordon. Vid ett tillfälle var de tvungna att akut åka till
sjukhuset i Västerås sedan en ungdom skadat sig allvarligt i
ansiktet efter ett fall på cykel. Detta inträffade efter 17.00
(utan tillgång till bilpoolen)

-

En flicka har varit inlagd i Västerås (tillsammans med
personal) för ätstörningar. Hon är nu utskriven för vård
hemma med extra tillsyn.

-

Besked väntas ännu från brandskyddet gällande lokalen för
träningsboendet på Tallåsgården. Inget besked finns om
inflyttningsdatum. De fyra ungdomarna som är aktuella för
det boendet, bor kvar på Skogsudden över sommaren och
flyttar ut i slutet på augusti då ordinarie personal finns på
plats efter sommarsemestrarna. Det ger också möjlighet att
ställa iordning lokalen.

-

Semester planeringen är klar. Vikarier anställda och introduktion för dem är påbörjad. Det de står i inför sommaren
är sysselsättning för ungdomarna under sommarlovet - en
lång tid som behöver fyllas med bra sysselsättning.
Dnr KS 2014/440

b) Lägesrapport - bredband – näringslivsutvecklare Raymond
Jennersjö informerar om Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2014 (rapporten finns på PTS hemsida).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

2

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-27

3

-

Det nationella målet är tillgång till 100 Mbit/s för hushåll
och företag (2014: 40 procent, 2020: 90 procent)

-

Definition av tillgång till bredband: ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas
till adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe

-

Statistik 2014 – procent som har tillgång till 100 Mbit/s:

Nationellt
Västmanland
Kungsörs kommun
- tätorten
- landsbygd
Köpings kommun
Arboga kommun

Företag
61
51
29
31
0
56
30

Hushåll
54
61
20
36
0
79
49

-

Pågående aktiviteter – länsstyrelsen tar emot ansökningar
gällande landsbygden, beslut tas i september.

-

Utmaningar: bilda byalag, upphandling, projektledning och
finansiering. Kommunen kan inte gå in med pengar i sådan
här projekt, bara till fördelningspunkt.

-

Nästa steg – bredbandssamordnare som kan ge stöd åt
landsbygden i processen
Dnr KS 2015/87

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
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§ 76
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015
(KS 2015/164)
Efter träffar med förvaltningarna ger ekonomichefen Bo Granudd
en rapport som visar att:
-

barn- och utbildningsnämnden beräknas få ett underskott på
1,5-2 miljoner kronor. Detta beror på ökade kostnaderna för
gymnasieelever på introduktionsprogrammet (IM), det som
tidigare hette individuella programmet (IV)

-

socialnämnden beräknas få ett underskott på 1,5 – 2 miljoner
kronor. Detta beror på kostnaderna för:
- konsulter på individ- och familjeomsorgen 0,5 miljon
- högre kostnader för KAK-projektet/försörjningsstöd 1 miljon
- mer nattvak på Södergården 0,5 miljon

-

Mot detta ställs de AFA-pengar på ca 3 miljoner som kommunen beräknas få.

Sammantaget beräknas det budgeterade resultatet att kvarstå.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
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§ 77
Svar på medborgarförslag – Inför batteriholkar i alla soprum (KS 2015/107)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att batteriholkar ska
ordnas i alla soprum. Som det är idag så hamnar många batterier i
hushållssoporna vilket inte är miljömässigt försvarbart.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning tar i sitt förslag till svar upp bl.a.
följande:
-

Kommunens egna bolag (Kungsörs KommunTeknik AB och
Kungsörs Fastighets AB) är villiga att se till att batteriholkar
finns i deras fastigheter

-

Kommunen har ingen möjlighet att kräva att privata fastighetsägare (hyresfastigheter och enskilda villor) har särskilda
kärl för batterier

-

Vid återvinningsstationerna finns särskilda kärl för batterier

-

För att höja medvetenheten om att batterier innehåller miljöfarliga ämnen kan information sprida genom t.ex. informationsbladet Kommunkontakt

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-07, § 32
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till förvaltningens förslag till svar.

Justerandes sign
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§ 78
Svar på medborgarförslag – Upplåt
”Kungsörs krona” till varor och tjänster inom
kommunen (KS 2014/448)
Björn Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
upplåta märket ”Kungsörs krona” till varor och tjänster inom kommunen som borgar för och kan garantera en hög kvalitet i sitt utförande. Detta är ett sätt att uppmärksamma och belöna duktiga
och kreativa människor i kommunen. Förslagsställaren föreslår att
t.ex.
- konstnärer ska få märka sina produkter med kronan,
- lokala matproducenter ska få sätta kronan på sin etikett och
- företag och föreningar ska få använda kronan i sin marknadsföring.
Rätten att få använda kronan bör, enligt förslagsställaren, föregås
av en prövning och kvalitetstest. En officiell ceremoni i offentligt
sammanhang föreslås där diplom/licens överlämnas. Möjlighet till
återkallande ska finnas.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att medborgarförslaget ska
avslås med motiveringen att:

Justerandes sign

-

logotypen med kronan är ett väl inarbetat kännetecken för
Kungsörs kommun och kommunen har behov av en egen
logotyp för tydlighet i kommunikationen

-

det blir svårt att sätta regler för vilken kvalité som gäller för att
som annan verksamhet få använda sig av kronan

-

det saknas resurser för att ta sig an certifieringsarbetet med att
pröva, kvalitetstesta och kontinuerligt utvärdera verksamheter
aktuella för logotypen

-

varumärket riskerar att vattnas ur om inte ovanstående process
fungerar som den ska, vilket också betyder att någon som fått
rätt att använda sig av kronan men inte längre håller hög
kvalitet ska bli av med sin rätt, en process som troligtvis inte är
helt okomplicerad.
Protokollsutdrag till
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Björn Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-09, § 4
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar på
medborgarförslag 2015-03-30

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning
till den motivering som finns i förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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§ 79
Svar på motion – Permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträden
(KS 2014/373)
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Ulvesundsskolans aula utreds som
permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträden.
Motionärerna föreslår även att en skiss tas fram på en möblering
som gör att ledamöterna ser varandra.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande lösning är
tillräcklig, om än inte optimal, i avvaktan på den nya skolan. När
den nya skolan står klar står klar och kommunfullmäktiges
sammanträden kan hållas där ska såväl tekniska lösningar som
frågan om alternativ möblering att finnas klara. Frågan om hur
ommöblering ska göras inför och efter mötet ska också vara löst,
liksom kostnad för detta.
Förvaltningen föreslår avslag på motionen i den del som avser
utredning av f.d. Ulvesundsskolan som permanent lokal för
fullmäktiges sammanträden.
Skiss på alternativ möblering enligt motionärernas förslag tas fram
inför flytt av sammanträdena till nya Kung Karls skola.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och
Jenny Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser utredning av f.d. Ulvesundsskolan som permanent lokal för
fullmäktiges sammanträden.

Justerandes sign
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Skiss på alternativ möblering enligt motionärernas förslag tas fram
inför flytt av sammanträdena till nya Kung Karls skola.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Lund (M)
bifall till motionen.
Christer Henriksson (V) önskar, i avvaktan på den nya lokalen för
sammanträdena:
- i första hand att ett upphöjt podium ordnas för presidiet,
- i andra hand en omflyttning i nuvarande lokal efter varje år så att
de som sitter längst bak kommer längre fram
Ordföranden utlovar att frågan om upphöjt podium ska undersökas
så besked om detta kan vara klart till kommunfullmäktiges behandling av motionssvaret.
Efter avlutad överläggning ställer ordföranden förslaget till beslut
mot Stellan Lunds bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget till beslut.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för förslaget till beslut röstar ja. Den som röstar för
bifall till motionen röstar nej.
Ja röstar: Marie Norin Junttila (S), Rigmor Åkesson (S), Hendrik
Mayer (FP), Kerstin Åkesson (MP), Petter Westlund (C) och Per
Strengbom (S).
Nej röstar: Christer Henriksson (V), Stellan Lund (M), Niklas
Magnusson (M), Madelene Ericsson (C) och Roland Jansson (SD).
Omröstningen ger 6 ja- och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har
således beslutat enligt förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser utredning av f.d. Ulvesundsskolan som permanent lokal för fullmäktiges
sammanträden.

Justerandes sign
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Skiss på alternativ möblering enligt motionärernas förslag tas
fram inför flytt av sammanträdena till nya Kung Karls skola.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Stellan Lund (M)
muntligt.
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§ 80
Revidering av Allmänt nämndreglemente för
kommunstyrelse och nämnder (KS 2015/140)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Det allmänna nämndreglementet reviderades senast i april 2012.
Förvaltningen har gått igenom reglementet och föreslår bl.a.
komplettering med stycken om dels Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m., dels Krisledning och höjd beredskap.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 1

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar det Allmänt nämndreglemente för
kommunstyrelse och nämnder i enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign
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Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-27

§ 81
Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen (KS 2015/141)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast i oktober 2014.
Förvaltningen har gått igenom reglementet och föreslår
kompletteringar i många delar. Förslaget innehåller även viss
omstrukturering där bl.a. kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
lyfts fram tydligare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 2

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Petter Westlund
(C) att ordet Facebook-sida i § 13 ska bytas ut mot ”andra digitala
kanaler”.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för kommunstyrelsen i
enlighet med förvaltningens förslag, dock med ändring i § 13 –
ordet Facebook-sida byts ut mot ”andra digitala kanaler”.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign
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§ 82
Revidering av Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden (KS 2015/142)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente reviderades senast i
februari 2013.
Förvaltningen har gått igenom reglementet och föreslår att introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för
flyktingar och andra vissa utlänningar tillförs nämndens uppgifter.
Uppgiften har sedan tidigare överförts till nämnden från socialnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 3

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign
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§ 83
Revidering av Reglemente för socialnämnden (KS 2015/143)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Socialnämndens reglemente reviderades senast i februari 2013.
Förvaltningen har gått igenom reglementet. De förändringar som
förslås är förändringar som tidigare beslutats om men som inte
noterats i reglementet:
- Introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning
för flyktingar och andra vissa utlänningar tas bort. Uppgiften
har överförts till barn- och utbildningsnämnden.
- Ansvaret för hemsjukvård och ansvaret för handläggning av
och insatser till ensamkommande barn- och ungdomar för till.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 4

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för socialnämnden i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.
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§ 84
Revidering av Reglemente för valnämnden
(KS 2015/144)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Valnämndens reglemente är inte reviderat senast det antogs i
februari 2007.
Förvaltningen har gått igenom reglementet och föreslår att valnämndens övergripande uppgift preciseras till ansvarar på kommunal nivå, för uppgifter enligt gällande författningar, vid genomförande av val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 5

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för valnämnden i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign
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§ 85
Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden (KS 2015/145)
Alla styrande dokument i kommunfullmäktiges författningssamling bör gås igenom minst en gång varje mandatperiod för att
kontrollera dess aktualitet.
Krisledningsnämndens reglemente reviderades senast i maj 2011.
Förvaltningen har gått igenom reglementet och föreslår att det
kompletteras under övergripande uppgifter med
- en utökad beskrivning av uppgiften
- komplettering som ger nämnden möjlighet att ta över hela eller
delar av verksamhetsområden och förvaltningsresurser från
andra nämnder
Vissa bestämmelser föreslås tas bort efter som de redan finns
reglerade i det allmänna nämndsreglementet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14,
inkl. bilaga 6

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för krisledningsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.
Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 86
Revidering av taxa för uthyrning av gymnastiksalar och matsalar samt fördelning av
hyresintäkter m.m. (KS 2015/146)
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 att föra över ansvaret för
uthyrning och tillsyn av matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i Hagaskolan och Björskogsskolan till kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen fick samtidigt ett uppdrag att se över taxa för uthyrning och den ekonomiska ersättningen till kommunstyrelsens förvaltning för att sköta
uthyrning och tillsyn.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
-

reviderad taxa med villkor

-

ersättning motsvarande 2,5 procent tjänst från Kungsörs KommunTeknik AB för att man tar över ansvaret för bokningar

-

förslag på att förvaltningen får 40 procent av hyresintäkterna
per år (intäkter går i nuläget i sin helhet till barn- och utbildningsförvaltningen) att användas bl.a. för att ersätta de som
utför kontroll av städning.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att
-

revidera taxa för uthyrning av gymnastiksalar och matsalar i
enlighet med förvaltningens förslag

-

föra över medel från Kungsörs KommunTeknik AB motsvarande 2,5 procents tjänst till kommunstyrelsens förvaltnings
fritidsenhet

-

hyresintäkterna från uthyrning av gymnastiksalar och matsalar
fördelas med 60 procent till barn- och utbildningsförvaltningen
och 40 procent till kommunstyrelsens förvaltnings fritidsenhet.

Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr x/2015.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 87
Försäljning av mark – del av fastigheten
Uddhagen 1 (KS 2015/109)
Lego Montage AB önskar slutföra tidigare överenskommet köp av
del av fastigheten Uddhagen 1. Bolaget erbjöds 2007 köpa mark
från Uddhagen 1 för 5 kronor/m2 mot att de tog en kostnad för att
fylla upp med grus och stå för halva kostnaden för ett plank mot
campingen. Detta har bolaget gjort.
En planändring har gjords, men fastighetsaffären har aldrig
slutförts.
Beredning

Kommunfullmäktige fastställde 2008 en taxa för industrimark till
40-120 kronor per m2 beroende på läge och etableringskostnad.
Taxan gäller från den 1 januari 2009.
Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen och den överenskommelse
som gjordes där företaget tog på sig kostnader för del av plank och
utfyllnad med grus görs bedömningen att ett pris på 10 kronor per
m2 är rimligt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Håkan Björks tjänsteskrivelse 2015-04-01 inklusive Lego
Montage AB:s begäran, överenskommelsen från 2007 och
karta över markområdet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige säljer 1 999 m2 industrimark, del av fastigheten Uddhagen 1, till Lego Montage AB för en köpeskilling om
19 990 kronor.
Avsteget från fastställd taxa görs med hänvisning till tidigare överenskommelse men med justering utifrån kostnadsutvecklingen.
Avsteget ska inte tillämpas i andra försäljningar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 88
Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen
(KS 2015/147)
Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i maj 2014.
Ett förslag till reviderade direktiv har tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-12, § 58 jämte KShandling nr 19/2014
• Förslag till ägardirektiv

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Petter Westlund
(C) att hänvisningen till bolagspolicyns pkt 1.2.1 på tre ställen ska
ersättas med den utskrivna texten från aktuell punkt.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen i enlighet med förslaget, dock med förändringen att hänvisningen till bolagspolicyns pkt 1.2.1 på tre ställen ska ersättas med
den utskrivna texten från aktuell punkt.
Reviderad policy redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 89
Godkännande av försäljning/köp av aktierna
i Kaplanen i Kungsör AB till Kungsörs
Fastighets AB (KS 2015/148)
Enligt Kungsörs kommuns bolagspolicy för koncernen Kungsörs
Kommunföretag AB ska fullmäktige ges tillfälle att ta ställning,
innan bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller
annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Under en lång tid har diskussioner förts i Kungsörs Kommunföretag AB (moderbolaget), Kaplanen i Kungsör AB och Kungsörs
Fastighets AB (KFAB) om hur en överenskommelse skulle kunna
se ut så att KFAB får ansvaret för fastigheten Kaplanen 7 – en
hyresfastighet. Ett gemensamt förslag finns nu som innebär att
-

KFAB köper aktierna i Kaplanen i Kungsör AB av Kungsörs
Kommunföretag AB. Aktierna säljs för ett värde av 800 000
kronor, vilket motsvarar aktiekapitalet samt de aktieägartillskott som bolaget erhållit.

-

KFAB ämnar därefter genomföra en fusion mellan KFAB och
Kaplanen i Kungsör AB.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Skrivelse från Kungsörs Kommunföretag AB 2015-04-13
• Skrivelse från Kungsörs Fastighets AB 2015-04-13

Beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot försäljning/köp av
aktierna i Kaplanen i Kungsör AB till Kungsör Fastighets AB och
avser inte lyfta ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 90
Redovisning av obesvarade motioner per
den 10 april 2015 (KS 2015/127)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 10 april 2015. Tio motioner är
obesvarade.
En motion har passerat kommunens lokala regel om att motion ska
beredas så att de kan besvaras inom sex månader. Den har dock
återremitterats två gånger och dessutom passerat kommunallagens
årsgräns.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2015-04-10
inklusive bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 91
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 10 april 2015 (KS 2015/128)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 18 april 2015;
-

Sju medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäktige är
obesvarade.

-

Ett medborgarförslag har avvisats i mars 2015 eftersom
förslagsställaren tagit upp ett ämne som inte medges i formen
medborgarförslag

-

Ett medborgarförslag har lämnats in i slutet av 2014 som
senare återgots av förslagsställaren.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2015-04-10
inklusive bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade
medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 92
Bedömning av framtidens kollektivtrafik inför
Kollektivtrafikmyndighetens arbete med
Trafikförsörjningsprogram och Trafikplan
2030 (KS 2015/116)
Kollektivtrafikmyndigheten och -förvaltningen ska revidera
Trafikförsörjningsprogrammet varje mandatperiod. Parallellt med
detta arbetar Kollektivtrafikförvaltningen med en Trafikplan för
kollektivtrafikens utbud med tidshorisont år 2030. Inför arbetet
önskar de kommunens syn på sitt behov av kollektivtrafik på kort
sikt och på 15 års sikt.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till bedömning. Denna utgår i stort från arbetet kring expansionsutrymmen för verksamhets- och bostadsområden och stråkbedömningar
kring kommunikationer i kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kollektivtrafikförvaltningens skrivelse 2015-03-20
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till bedömning
2015-04-13

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Petter Westlund
(C) att bedömningen ska kompletteras med ett stycke om Valskog
av vilket ska framgår vikten av busstrafiken Arboga-Köping och
att tågstopp i Valskog bör utredas.

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömningar av framtidens
kollektivtrafik inför Kollektivtrafikmyndighetens arbete med
Trafikförsörjningsprogram och Trafikplan 2030 som sina egna,
efter komplettering enligt Petter Westlunds förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kollektivtrafikmyndigheten, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 93
Insatskapital i Kommuninvest i Sverige AB
(KS 2015/102)
Kommuninvest erbjuder en möjlighet att göra extra medlemsinsatser under 2015. Fyra olika nivåer på insatser beskrivs.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att detta är en god
investering och föreslår en insats på totalt 4 miljoner kronor i
Kommuninvest under 2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommuninvests information om insatskapital och de nya
stadgarna 2015-03-19
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-10

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en insats på totalt 4 miljoner kronor
i Kommuninvest under 2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommuninvest, ekonomichefen, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

24

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-27

§ 94
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av internkontroll 2014 (KS 2014/27)
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 2014 utifrån de fastställda planerna.
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt nämndernas
redovisning av internkontrollen 2014.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings uppföljning 2015-01-15

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen och nämnderna gjort
uppföljning av den planerade internkontrollen 2014 och redovisat
de avvikelser man sett och hur dessa har hanterats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommuninvest, ekonomichefen, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 95
Investering – Kung Karl inventarier
(KS 2015/123)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering för
arbetsmiljöförbättringar på Kung Karls skola. Investeringen består
av inköp av
- 90 stycken
elevbänkar,
- 90 stycken
elevstolar,
- 3 stycken
höj- och sänkbara bord
- 4 stycken
arbetsstolar
- 3 stycken
projektorer (inklusive installation)
- 1 stycken
utrustning till vilrum
Totalkostnaden beräknas till drygt 305 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-27, § 17

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Kung Karl inventarier”.
Investeringen får ianspråkta 305 000 kronor ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs de ökade driftmedel
under avskrivningstiden – 10 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 96
Investering - Buffé Hagaskolans restaurang
KS 2015/113)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Buffé
Hagaskolans restaurang”. Både den kalla salladsbuffédisken och
den varma serveringsdisken har totalhavererat. De är över 20 år
gamla och har lagats provisoriskt i över ett år.
Totalkostnaden beräknas till drygt 70 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-27, § 17

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Buffé Hagaskolans
restaurang”. Investeringen får ianspråkta 70 000 kronor ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs de
ökade driftmedel under avskrivningstiden – 10 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 97
Investering – Belysning Åparken
(KS 2015/132)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en investering ”Belysning
Åparken”. Belysning skulle lyfta fram Åparken under årets mörka
del och skapa en god miljö ur trivsel- och säkerhetssynpunkt.
Totalkostnaden beräknas till drygt 200 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Belysning Åparken”.
Investeringen får ianspråkta 200 000 kronor ur investeringsbudgeten och kommunstyrelsen tillförs de ökade driftmedel under
avskrivningstiden – 20 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomichefen, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 98
Investering – Sanering av rödstybb på
Runevallen (KS 2015/114)
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår en investering ”Sanering
rödstybb på Runevallen”. En miljöteknisk undersökning av löparbanorna på Runevallen har visat värden som är högre än Naturvårdsverkets riktvärde för kategorin ”känslig markanvändning” för
arsenik och koppar.
Undersökning har utmynnat i ett förslag till åtgärder;
- ett cirka tio centimeter tjockt lager av rödstybbsytorna tas bort
inom 1-2 år
- deponering av bortschaktade massor med anmälning till
tillsynsmyndigheten
- rödstybben ersätts med gräsytor
Totalkostnaden beräknas till drygt 280 000 kronor.
Beredning

De föreslagna åtgärderna faller inte under begreppet investering
och bör hanteras inom ramen för driftbudgeten.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från Kungsörs KommunTeknik AB

Beslut

Kommunstyrelsen avslår investeringen och hänvisar istället till att
lösa frågan inom driftbudgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Driftchefen KKTAB, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 99
Investering – Utemiljö skolgårdar
KS 2015/122)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Utrustning för rastaktiviteter på Kungsörs skolgårdar”. Vid de kommungemensamma elevråden har eleverna vid upprepade tillfälle
påpekat att de vill ha fler rastaktiviteter. Tanken är att ge elevråden
ansvar för en budget på 25 000 kronor per skola och att de själva
ska få besluta om vilken utrustning di vill ha på sina respektive
skolgårdar.
Totalkostnaden beräknas till 100 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringen ska
avslås.
Förvaltning beskriver i sin beredning att man delar synen på vikten
av att träna våra elever i demokratiska arbetsformer, det är en del
av skolans uppdrag. Att därtill ge eleverna ansvar för en viss,
begränsad budget för verkställigheten kan också ha ett stort
pedagogiskt värde.
Kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning är dock att de åtgärder
som kan bli följden av dessa processer inte är att betrakta som
investeringar utan i stället bör belasta befintlig driftsbudget inom
givna ramar. Skulle barn- och utbildningsnämnden efter budgetårets slut inte ha funnit täckning för den avsedda kostnaden får
detta lyftas upp i en bokslutsdialog med kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-14
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-27, § 17

Beslut

Kommunstyrelsen avslår investeringen ”Utemiljö skolgårdar” och
hänvisar istället detta till driftbudgeten i enlighet med
kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen,
ekonomen för barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 100
Byggande av läktare och handikapptoalett i
ishallen KS 2014/173)
Läktaren i ishallen är i dåligt skick och rustas upp inför varje säsong. Ingen toalett finns i ishallen utan man hänvisas till byggnaden med omklädningsrum.
Kommunstyrelsen gav i maj 2014 förvaltning ett uppdrag att fortsätta utreda byggande av läktare och toalett i ishallen. I uppdraget
ingick att bl.a. klargöra vad Kungsörs ishockeyklubb får och kan
hjälpa till med och hur det påverkar kostnadsbilden.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till lösning. Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) är beredda att vara
beställare av ny läktare och handikapptoalett. De beställer uppdraget av en lokal leverantör som i sin tur ansvarar för kontakterna
med ishockeyklubben. Läktare och handikapptoalett ritas in som
delar av fastigheten.
Totalkostnaden beräknas till drygt 377 000 kronor. Kungsörs ishockeyklubb kan bistå med en del av arbetet och därför avgår en
summa om 45 000 kronor från totaltkostnaden.
Fritidsenheten kommer att få betala en höjd hyra om 43 000 under
de tio år som KKTAB skriver av investeringen på.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-04-08

KS överläggning

Petter Westlund (C) anmäler jäv. Ordföranden kallar in Uno
Gripenberth (KD) att tjänstöra under ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen ger

Justerandes sign

-

Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att beställa läktare
och handkapptoalett i ishallen för en totalkostnad om 377 000
kronor (inklusive de 45 000 kronor ishockeyklubben bidrar
med i form av arbete)

-

kommunstyrelsens förvaltnings fritidsenhet en utökad budget
under 10 år om 43 000 kronor.
Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, ekonomichefen,
ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 101
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchefen Per Bäckström har den 25 mars 2015, § 4, förordnat Bo Granudd att utöver egen tjänst vara kommunchef under
kommunchefens ledighet 2015-03-26 – 27. Dnr KS 2015/108
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 26 mars
2015, § 5, besluta att kommunen köper ett sponsringspaket steg 2
om 7 500 kr exkl moms för Bissen Brainwalkgalan 2015.
Dnr KS 2015/115
Fritidsintendenten Mikael Nilsson har den 4 april 2015, § 6, beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 51 840 kronor för
andra halvåret 2014. Bidragen fördelas på 13 föreningar.
Dnr KS 2015/118.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 102
Meddelanden
Mark- och gatuchefen Magnus Ribbing har 2015-03-13 återkallat
samtliga schakttillstånd som utfärdats till Relacom. Detta beroende
på brister i utförande och återställande. Dnr KS 2015/95
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom och ekonomichefen
Bo Granudd har för kommunens räkning undertecknat en revers
för ett lån från Kommuninvest till Kungsör KommunTeknik AB
om 43 miljoner kronor. Lånet ersätter tidigare lika stort lån hos
Kommuninvest. Dnr KS 2015/112
Polisen har den 1 april 2014 meddelat Kungsörs Bollklubb tillstånd enligt ordningslagen för marknad och tivoli den 24-25 april
2015. Inför Polisens beslut har gatuchefen Magnus Ribbing meddelat att kommunen inte har något att erinra mot bollklubbens
ansökan. Dnr KS 2015/106
Kallelse till föreningsstämma 2015 med Kommuninvest.
Protokollsutdrag från:
•

Socialnämndens sammanträde 2015-02-17 § 22
Dokumenthanteringsplan för socialnämnden

•

Sammanträde med Västmanlands Kommuner och landstings
styrelse 2015-03-27

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2015-03-25, §§ 28-37

•

Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2015-03-05, §§ 1-11

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-27
Undertecknade avtal:
-

-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat
-

Ramavtal för fondhandel och fondkonto. Dnr KS 2015/98

-

Abonnemangsavtal för entématta. KS 2015/111

-

Avtal gällande kaffemaskiner till kommunhuset. Dnr KS
2015/134

-

Samarbetsavtal med Netbil Skandinavien AB.
Dnr KS 2015/135

Kommunchef Per Bäckström har undertecknat
-

Avtal rörande trafikuppdrag samt samverkan kring
skolskjutsar i Arboga, Kungsör och Köpings kommun.
Dnr KS 2015/137

Skrifter:
•
Beslut

Justerandes sign

SOS nr 1/2015 – En tidning från SOS Alarm

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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