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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 103
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Emil Atak rådgivare på Coompanion Västmanland informerar om vad de kan erbjuda i form av bl.a.
- kostnadsfri rådgivning och är experter på kooperativt företagande,
- råd, stöd, mentorskap i socialt företagande
Han visar också en sammanställning med information om vad
man får för en medfinansiering på 1,75 kr per kommuninvånare.
b) Enhetschefen Maria Rosenkvist ger en lägesrapport ensamkommande flyktingbarn. Just nu finns det tre asylsökande det
på Skogsuddens HVB-boende. Resterande boende har fått
uppehållstillstånd. Ungdomarna lever och bor på Skogsudden
och går i skolan. Tre har fått praktikplatser för sommaren.
En projektansökan har skickat till Svenska Lantbruksveckans
fond. Avsikten är att få ut ungdomar mellan 15 och 29 år i
meningsfull sysselsättning i de gröna näringarna och bryta
utanförskap.
Den första september öppnas stödboendet på Tallåsgården för
de ungdomar som fyllt 18 år. Personal kommer att finnas på
eftermiddag och kväll. Backup nattetid finns på Skogsuddens
HVB-hem. Dnr KS 2014/440
c) Personalchef Ulrika Junebark informerar kort om det sammantagna resultatet av medarbetarenkät 2015 kring bl.a.
- arbetets värde,
- mål och resultat,
- arbetsmiljö,
- kränkningar, diskriminering, sexuella trakasserier, mobbning,
hot och våld
- utvecklingsmöjligheter
- inflytande och delaktighet
- ledarskap
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- medarbetar- och lönesamtal
- hälsa och aktivitet
Det totala resultatet är bra och har förbättrats på nästa alla
punkter.
Resultatet finns även på bl.a. förvaltningsnivå. De ska göras
kända i organisationen och kompletteras med bl.a. handlingsplaner. Dnr KS 2015/196
d) Kvalitetsutvecklaren/folkhälsostrateg Johanna Raland redovisar en uppföljningsrapport kommunstyrelsens inriktningsmål t.o.m. april 2015.
Dnr KS 2014/325
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Budgetuppföljning per den 30 april 2015
(KS 2015/164)
Efter träffar med förvaltningarna ger ekonomichefen Bo Granudd
en rapport som visar att:
-

kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott på 1,3 miljoner
kronor främst med anledning av vakanser

-

barn- och utbildningsnämnden beräknas få ett underskott på
2,6 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 7 miljoner kronor.
Detta beror främst på kostnaderna för:
- många placeringar
- högre kostnader för KAK-projektet/försörjningsstöd
- mer nattvak på Södergården 0,5 miljon
- nya brukare

-

Mot detta ställs de AFA-pengar på ca 3 miljoner kronor som
kommunen beräknas få samt ökade skatteintäkter på en 1
miljon kronor då vi fått fler invånare.

Sammantaget beräknas kommunen kunna göra ett nollresultat, en
försämring från det budgeterade resultatet + 4,3 miljoner kronor.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att till nästa kommunstyrelse rapportera hur
de avser hantera överskridandet i form av en åtgärdsplan.

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 105
Svar på medborgarförslag – Gräsplanen vid
Gersillagatan (KS 2014/216)
Anders Persson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
-

ställa ut två medelstora fotbollsmål på gränsplanen mellan
Gersillagatan 35 och 37

-

se över och utöka lekplatsen och kompletteras med bord med
tillhörande bänk

-

sätta upp en skylt med ”rastning av hundar förbjuden” vid
lekplatsen

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärde
kommunstyrelsen ett yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att medborgarförslaget delvis ska bifallas genom att tillföra parken en bänk med tillhörande
bord, men menar att gräsytan kan användas till spontanidrott även
utan fotbollsmål. Bolaget är också berett att se över placeringen av
hundlatriner i området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anders Persson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-13, § 73
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2015-05-05

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

-

bifaller medborgarförslaget i de delar som gäller att tillföra
parken en bänk med tillhörande bord och skylt om förbud av
rastning av hundar vid lekplatsen
avslår medborgarslagets del om att ställa ut fotbollsmål

Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att se över placeringen
av hundlatriner i området.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 106
Svar på medborgarförslag – Förbjud hundrastning vid Karlaskolan (KS 2014/374)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
förbjuda hundrastning på tidigare Karlaskolans skolgård och att
eventuell rastplats förläggs till skogsområdet ovanför Kungskapsporten eller Äppellunden.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärde
kommunstyrelsen ett yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB.
Kungsörs KommunTeknik AB konstaterar i sitt yttrande att den
aktuella marken är belägen på tomtmark och som inte bolaget
förvaltar. I yttrande i övrigt hänvisas till de lokala ordningsföreskrifterna och avslutar med att uttrycka att speciella rastplatser, där
man kan låta hundar rastas utan koppel, är behov som finns i större
tätorter där det är brist på grön- och rekreationsområden.
Beredningstext

Kungsörs Fastighets AB kommer att bygga ett hyreshus på granntomten till f.d. Karlaskolan. Detta kommer att förstärka känslan av
att den tidigare skolgården är en gård till hyresfastighet och inte en
plats där hundar rastas.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-08, § 48
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2015-05-05

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande och beredningstexten
ovan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 107
Svar på medborgarförslag – Gångvägen vid
Karlaskolan (KS 2015/3)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att gångvägen på
Karlaskolans sida mot carportarna tas bort. Motionären tror att
sprayklottret på fönstren då kan undvikas.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärde
kommunstyrelsen ett yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att medborgarförslaget ska
avslås eftersom gångvägen bildar en trafiksäker gångförbindelse
och det faktum att människor passerar minskar risken för skadegörelse
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-09, § 6

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 108
Svar på medborgarförslag – Gångväg från
järnvägsstationen till Bagarns brödbod
(KS 2014/444)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att gångvägen från
järnvägsstationen förlängs till Bagarns brödbod. Det finns ingen
trottoar på den sidan av Kungsgatan. Förslagsställaren anser att det
är svårt för gående att ta sig över Kungsgatan som uppfattas som
en hårt trafikerade gata.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärde
kommunstyrelsen ett yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB.
Kungsörs KommunTeknik AB anser att det går att gå mellan
jänrvägsstationen och brödboden på ett trafiksäkert sätt. Bolaget
föreslår att medborgarförslaget ska avslås. Kommunen disponerar
inte tillräckligt med yta för att kunna bygga gång- och cykelväg.
Marken mellan järnvägen och Kungsgatan består av spårområde
och privata tomter. Att anlägga och drifta gång- och cykelvägar är
kostsamt och sådana investeringar bör ingå i en större plan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-09, § 5
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2015-05-04

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 109
Svar på motion – Inrätta resurscentrum för
personer med psykisk sjukdom eller ohälsa
(KS 2015/33)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att
- utreda möjligheten att inrätta ett resurscentrum för personer
med psykisk sjukdom eller ohälsa
- se över en utveckling av samarbetet med Landstinget
Västmanland inom området.
I ett resurscentrum tänker sig motionären att de olika personer som
behövs för individens vardag och tillhörighet i samhället finns att
träffa på en och samma gång. Det kan vara t.ex. boendestöd,
personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, vårdförmedlare/patientlots, studievägledare, arbetsförmedlare och en
skolkontakt.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Som ett led i beredningen begärde kommunstyrelsen yttranden från barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen
och socialnämnden/-förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens skriver i sitt yttrande att det vore
ett bättre resursutnyttjande att anställa ytterligare en kurator än att
inrätta ett särskilt resurscentrum.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande att
- det inte finns möjlighet eller behov av att inrätta resurscentrum
i Kungör
- det inte finns skäl till ytterligare former för samarbete med
Landstinget Västmanland än det som pågår idag.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-09, § 15
• Barn- och utbildningsnämndens ordförandes yttrande 2015-0430
• Socialnämndens ordförande och socialchefens yttrande 201504-07
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Beslut

2015-03-25

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om att inrätta resurscentrum
för individer med psykisk sjukdom och ohälsa.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

10

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 110
Budgetramar för 2016 med plan 2017-2018
(KS 2014/109)
Kända budgetförutsättningar för 2016 inklusive volymförändringar
är , t.ex.
- invånarantal om 8 200 personer
- löneutrymme om 3,2 procent
- kompensation för intäkter och kostnader – externa 2,2 procent,
interna 2,7 procent
- ny grundskola och nytt äldreboende ingår inte i förutsättningarna
Förvaltningarna önskar tillskott för bl.a.:
a) kommunstyrelsen
- höjd avgift kollektivtrafikmyndigheten
- höjd ersättning Västmanlands Kommuner och Landsting
- hyreshöjning för läktar i ishall
- politikeraravoden
- ny tjänst som personaladministratör
- ersättning till Västra Mälardalens Kommunalförbund
- ersättning Västra Mälardalens Myndighetsförbund
- ersättning för prisökning Kungsörs KommunTeknik AB för
drift/underhåll
b) barn- och utbildningsnämnden
- politikerarvoden
- volymförändringar förskoleklass
- volymförändringar grundskola
- volymförändringar gymnasiet
- ökad kostnad gymnasieelever på introduktionsprogrammet
- ny tjänst som kurator
- ny tjänst som musikskolelärare
- IT-satsning ett stadium 1-1
c) socialnämnden
- politikerarvoden
- två nya tjänster till individ- och familjeomsorg
- tio nya tjänster äldreomsorg
- två tjänster socialpsykiatri natt
- en tjänst LSS gruppboenden
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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två tjänster LSS daglig verksamhet
utökad administration + bemanning personlig assistans
utbildning LSS pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt
(PFA)
projektledare Äldres behov i centrum (ÄBIC) under två år
fortsättning KAK-projektet i kommunal regi
personal till nya brukare personlig assistans
Placering LSS

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Underlag inför budgetberedning 2015-05-11
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2015-05-11, § 3
och 2015-05-20, § 4

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2016 och plan för 2017-2018 (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer), i miljoner
kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Budgeterat resultat

Ram
Plan
Plan
2016
2017
2018
70,9
72,9
74,9
188,0
193,4
199,0
195,5
201,8
208,4
+460,3 +470,1 +480,2
+5,8
+2,0
-2,1

Investeringsvolymen för 2016 maximeras till tio miljoner kronor,
exklusive bolagskoncernen.
Internräntan fastställs till oförändrat 2,5 procent.
KS överläggning

Justerandes sign

Under kommunstyrelsens överläggning framför Per Strengbom (S)
majoritetens förslag med bifall av Mikael Peterson (S) och Stellan
Lund (M) med bifall av Petter Westlund (C) alliansens förslag till
ramar.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Majoriteten föreslår följande ramar (avrundat i miljoner kronor):
Ram
2016
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Budgeterat resultat

70,9
188,0
195,0
+460,3
+6,3

Plan
Plan
2017
2018
72,9
74,9
193,4
199,0
201,3
207,9
+470,1 +480,2
+2,5
-1,6

I ramarna för 2016 har man tagit med följande utifrån önskemål
och kända förändringar:
- Priser/volym
+ 600 kr
- Politiska arvoden (kommunstyrelsen 1 100, barnoch utbildningsnämnden 100, socialnämnden 200) - 1 400 kr
- Utökning med två tjänster personlig assistans
- 600 kr
- Ersättning för utbildning LSS (endast år 2016)
- 60 kr
- IT-satsning i skolan
-1 350 kr
- Utökning med en tjänst som kurator
- 500 kr
- Utökning med en tjänst på personalkontoret
- 500 kr
- Ingen ökning VMKF eller VMMF
- 900 kr
Till detta förändringar i finansen:
- befolkningsnivå 8 300
- utdelning KFAB

+ 4 000 kr
+ 1 000 kr

Sammantaget ger detta ett budgeterat överskott 2016 om 6,3 miljoner kronor.
Alliansens ramförslag

Alliansen föreslår följande ramar (avrundat i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Budgeterat resultat

Ram
Plan
Plan
2016
2017
2018
71,3
74,0
78,0
181,8
186,0
192,0
195,9
203,0
211,0
+455,1 +464,9 +475,0
+6,1
+2,1
-6,0

I ramarna för 2016 har man tagit med följande utifrån önskemål
och kända förändringar:
- Priser/volym
+ 600 kr
- Effektivisering KKTAB
+ 1 500 kr
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Politiska arvoden
IT-satsning skolan
Utökning med en tjänst som kurator
utökning arbetsmarknadsavdelningen
Utökning med två tjänster personlig assistans

-1 400 kr
- 1 350 kr
- 500 kr
- 500 kr
- 600 kr

Alliansen noterar att man beräknar att
- barn- och utbildningsnämndens kostnader ökar 2017 och 2018
med motsvarande 3,5 respektive 6,0 miljoner kronor för planerat skolbygge
- socialnämndens kostnader ökar 2017 och 2018 med motsvarande 1,5 respektive 5,0 miljoner kronor för planerat äldreboende
Beslutsfattande

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden majoritetens ramförslag mot alliansens ramförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt majoritetens förslag.
Härefter beslutas om investeringsvolym och internräntas storlek
2016.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2016 och plan för 2017-2018 (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer), i miljoner
kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Budgeterat resultat

Ram
Plan
Plan
2016
2017
2018
70,9
72,9
74,9
188,0
193,4
199,0
195,0
201,3
207,9
+460,3 +470,1 +480,2
+6,3
+2,5
-1,6

Investeringsvolymen för 2016 maximeras till tio miljoner kronor,
exklusive bolagskoncernen.
Internräntan fastställs till oförändrat 2,5 procent.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 111
Kommungemensamma mål 2016
(KS 2015/186)
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 nya kommungemensamma mål för 2015 efter en process i en tvärpolisk arbetsgrupp
tillsammans med kommunens chefstjänstemän. Förslag till kommungemensamma mål 2016 har tagits fram vid en målkonferens.
Dessa mål bryts ner i nämndvisa inriktningsmål, förvaltningsvisa
effektmål som i sin tur utgör grunden för enheternas aktivitetsplaner.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 77
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2015-05-20, § 5

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande tre kommungemensamma
mål ska gälla 2016:
A. Attraktiv boendekommun – Kungsörs kommun är en attraktiv
och trygg plats att bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets möjligheter.
B. Dialog och inflytande – Alla i kommunen kan ta del av information och påverka samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för kommunikation.
C. Hållbarhet och konkurrens – Kommunens verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och
tjänster. Vi tar till vara kreativitet som bidrar till ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 112
Beställning till Kungsörs KommunTeknik AB
av nya Kung Karls skola (KS 2015/195)
Den parlamentariska styrgruppen för Kung Karls skola har
diskuterat hur beställningen till Kungsörs KommunTeknik AB ska
se ut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Styrgruppen för nya Kung Karls skola skrivelse 2015-05-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beställer nya Kung Karls skola av Kungsörs
KommunTeknik AB enligt följande:
 Projekt form:

Totalentreprenad med partnering, 10 procent
incitament

 Riktpris:

150 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader och markkostnader

 Antal elever:

Rumsfuktionsprogrammet med 550 elever

 Antal portioner: Köket dimensioneras för 1 500 portioner
 Övrig:

KS överläggning

System för att säkerställa giftfria och bra
material ska ingå i kraven i samband med
upphandling av parteringföretag.
I förfrågningsunderlaget ska det framgå att
det ska vara möjligt att koppla på reservaggregat.
Byggnationen ska vara så energieffektiv som
möjligt.

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Per Strengbom (S) yrkar på en korrigering av riktpriset. Priset
kvarstår med byggherrekostnaden exkluderas
- Stellan Lund (M) yrkar bifall till styrgruppens förslag till
riktpris.
Efter avslutad ställer ordföranden då båda förslagen om riktpris

Justerandes sign
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Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

16

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-25
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt sitt
eget ändringsyrkande.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget i övriga delar och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beställer nya Kung Karls skola av Kungsörs
KommunTeknik AB enligt följande:
 Projekt form:

Totalentreprenad med partnering, 10 procent
incitament

 Riktpris:

150 miljoner kronor inklusive markkostnader, men exklusive byggherrekostnader

 Antal elever:

Rumsfuktionsprogrammet med 550 elever

 Antal portioner: Köket dimensioneras för 1 500 portioner
 Övrig:

Reservation

Justerandes sign

System för att säkerställa giftfria och bra
material ska ingå i kraven i samband med
upphandling av parteringföretag.
I förfrågningsunderlaget ska det framgå att
det ska vara möjligt att koppla på reservaggregat.
Byggnationen ska vara så energieffektiv som
möjligt.

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Stellan Lund (M),
Niklas Magnusson (M), Madelene Ericsson (C) och Petter
Westlund (C) samtliga muntligt.
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§ 113
Hemställan från Surahammars kommun om
överlåtelse av IT-drift till Västra Mälardalens
Kommunalförbund inklusive ny förbundsordning (KS 2014/107)
Surahammars kommun anhåller om att få överlåta sin IT-drift och
support till Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Surahammars kommun är medlemmar i Västra Mälardalens Kommunalförbund sedan den 1 juli 2012. Enligt förbundsordningen har
Surahammar möjlighet att efterhand överlämna verksamheter till
förbundet.
Kostnaderna för IT-drift och support ska, enligt gällande förbundsordning, finansieras med en viss summa per datorarbetsplats och
år. De eventuella kostnader som inte kan fördelas på detta sätt ska
ersättas med utgångspunkt från befolkningstalen i de samverkande
kommunerna.
I IT-drift och support samverka idag Köpings och Kungsörs kommuner. Med deltagande även av Surahammars kommun justeras
fördelningstalen (i procent) enligt följande:

Köpings kommun
Kungsörs kommun
Surahammars kommun

Nytt fördelningstal
58
19
23

Nuvarande
fördelningstal
66
34

Ett förslag till reviderad förbundsordning har tagits fram.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Surahammars kommuns anhållan, inkommen 2015-02-23
• Kommunchefernas gemensamma skrivelse 2015-04-20 jämte
förslag till reviderad förbundsordning

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige medger att Surahammars kommun delta i ITdrift och support inom Västra Mälardalens Kommunalförbund
från och med den 1 juli 2015.
Kostnaden för IT-drift och support finansieras med en viss summa
per datorarbetsplats och år. Kostnader som inte kan fördelas på
detta sätt ska ersättas enligt fördelningstalen: Köpings kommun 58
procent, Kungsörs kommun 19 procent och Surahammars kommun
23 procent.
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund
revideras enligt förslaget.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar
motsvarande beslut.

Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x/2015.
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§ 114
Försäljning av del av fastigheten Skillinge
2:37 (KS 2015/188)
Capitaluno AB önskar köpa del av fastigheten Skillinge 2:37 för
placering av sitt lager. Den del av fastigheten man önskar köpa
ligger mellan Strängbetongs fastighet och Ekebyholm, upp mot
Kungsgatan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Capitaluno AB:s skrivelse 2015-05-12

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige säljer 6 544 m2 av fastigheten Skillinge 2:37
till Capitaluno AB för en köpeskilling av 308 720 kronor, exkusive
moms.
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§ 115
Svar på revisionsrapport – Granskning av ITorganisationen (KS 2015/103)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort granskning
av IT-organisation och funktion. De rekommenderar att:
-

kommunen skapar en organisation på bredden genom de kommunala förvaltningarna i syfte att bli en kompetent beställare,
skapa enhetlig och tydlig dokumentation kring systemförvaltning och –säkerhet

-

funktionen som strategisk samordnare stärks och kan planera
för kommunens totala behov och nyttja befintliga system på ett
effektivare sätt för att stödja verksamhetsutvecklingen

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv till kommunstyrelsen 2015-04-21 jämte
revisionsrapport daterad 2015-02-19
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2015-04-02-19

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ” Granskning av
IT-organisationen”.
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§ 116
Begäran om utökad ram från barn- och
utbildningsnämnden – Digital skolutveckling
i Kungsör (KS 2015/179)
Barn- och utbildningsnämnden begär att få tillfälligt utökad ram
för 2015 med 700 000 kronor och från 2016 en ramökning med
1,35 miljoner kronor för digital skolutveckling i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 16
jämte tjänsteskrivelse
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2015-05-20, § 6

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om att få tillfälligt utökad fram för 2015 med 700 000 kronor.
Ramökning för digital skolutveckling från 2016 års budget beviljas
och ingår i förslaget till total budgetram för nämnden 2016 med
plan 2017-2018.
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§ 117
Begäran om utökad ram för beställningen
från kommunstyrelsen – Utökade skötselytor
för Kungsörs KommunTeknik AB
(KS 2015/173)
Kungsörs KommunTeknik AB begär att medel tillförs budgeten
för 2015 och 2016 för drift och underhåll av
- de nyproducerade gator/vägar som tillkommit 2014 och
- Drottninggatan som tagits över från Trafikverket.
Dessa fanns inte med när kommunstyrelsens beställning gjordes
för 2015.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2015-05-07
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2015-05-20, § 7

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige medger Kungsörs KommunTeknik AB utökad
ram från och med innevarande år med 188 000 kronor för nytillkomna skötselytor – nyproducerade gator/vägar och Drottninggatan som tagits över från Trafikverket.
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§ 118
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 21 april
2015, § 8, bemyndigat Stellan Lund att företräda Kungsörs kommun vid Vafab Miljö AB:s stämma den 23 april 2015 och där utöva kommunens rösträtt. Dnr KS 2015/150
Kommunchefen Per Bäckström avslutar sin anställning den 7 juni
2015. Med anledning av det har han den 4 maj 2015, § 9, förordnat
följande personer att utöver egen tjänst vara kommunchef veckorna 20 – 36 under hans ledighet och i avvaktan på att rekrytering av
ny kommunchef slutförs:
-

Bo Granudd – veckorna 20-26 och 31-32

-

Eva Kristina Andersson – veckorna 27-28 och 35-36

-

Fredrik Bergh – veckorna 29-30 och 33-34

Dnr KS 2015/108
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
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§ 119
Meddelanden
Årsredovisning, revisionsberättelse m.m. för Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Dnr KS 2015/149
Kallelse till årsstämma 2015-04-23 med bl.a. årsredovisning för
Vafab Miljö AB. Dnr KS 2015/150
Uppföljning av revisionsprojekt för mandatperioden 2011-2014.
Dnr KS 2015/155
Kommunchefen Per Bäckström har den 27 april 2015 sagt upp ett
radioabonnemang hos Post- och telestyrelsen. Dnr KS 2015/163
Kännedomskopia av länsstyrelsens yttrande över samråd inför
byggande av ny mottagningsstation i anslutning till högspänningsledning på fastigheten Österby 2:3 i Kungsörs kommun.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat meddela jakträttsinnehavaren dispens att inom naturreservatet Granhammarsbrännan utöva jakt efter klövvilt samt att köra ut fällt klövvilt med
mindre motordrivet terrängfordon. Beslutet gäller fler viltslag
(viltsvin och kronhjort) än som är tillåtna i föreskrifterna för
reservatet.
Ekonomisk flerårsplan 2016-2018 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund. Dnr KS 2015/172
Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen för
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2015-04-29

•

Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen för
Västra Mälardalens Kommunalförbund 2015-04-15, §§ 12-22
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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•

Protokoll från sammanträde med Västmanlands Kommuner
och Landsting 2015-04-24

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:
-

Förlängning av ramavtal avseende skanningstjänst.
Dnr KS 2015/157

-

Prolongering av avtal på kontorsmaterial. Dnr KS 2015/158

-

Ramavtal leksaker och barnvagnar. Dnr KS 2015/159,
2015/160

-

Förlängning av avtal gällande inkassotjänster.
Dnr KS 2015/169

Kommuner och Landstings cirkulär:
•
Beslut

Justerandes sign

15:13 – Ny lag om sprängämnesprekursorer

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
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§ 120
Övriga frågor
Stellan Lund (M) tar upp frågan om inköp av datorer. Det har i
media uppmärksammats att produktionen av datorer inte sker
under schysta förhållanden. Vi som offentlig myndighet bör handla
etiskt.
Ordföranden tar med sig frågan till Västra Mälardalens Kommunalförbund för kontroll om etiska regler finns inskrivet som skakrav i upphandlingen av innevarande ramavtal för datorer.
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§ 121
Tack till avgående kommunchef
Ordförande tackar, på kommunstyrelsens vägnar, Per Bäckström
som nu slutar som kommunchef för gott arbete och önskar lycka
till i framtiden.
Per uttrycker sitt tack för tre fantastiska år i kommunen.
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