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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

§ 139
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Marie Norin Junttila (S), ordförande i socialnämnden, vidarebefordrar enhetschefens för ensamkommande flyktingbarn
lägesrapport om ensamkommande flyktingbarn.
I nuläget har HVB-hemmet 12 barn (3 asylsökande och 9 som
fått permanent uppehållstillstånd). Till detta kommer 13 ensamkommande barn i familjehem (12 asylsökande och 1 med
permanent uppehållstillstånd).
Ett av barnen har blivit oroligt med anledning av knivdådet på
IKEA-varuhuset i Västerås. I övrigt är det lugnt.
Dnr KS 2014/440
b) I samband med budgetuppföljningen per den 30 april 2015 fick
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att redovisa åtgärdsplaner med anledning av beräknat underskott på årsbasis.
Mikel Peterson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, rapporterar att barn- och utbildningsnämnden den 16 juni
2015 besluta om en besparingsplan på 2 675 000 fördelat på
respektive enhet. En redovisning av förväntat resultat och
uppdaterad årsprognos ska redovisas vid nämndens
sammanträde i september. Besked gymnasieintaget väntas
inom kort. Dnr KS 2015/164
c) Ekonomichefen Bo Granudd redovisar översiktligt resultatet av
medborgarundersökningen från våren 2015.
Dnr KS 2015/104

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 140
Svar på medborgarförslag – Inhägnad rastgård för hundar (KS 2014/261)
Sanna-Li Ebbersten föreslår i ett medborgarförslag att en inhägnad
rastgård för hundar anordnas relativt centralt med bänk och
papperskorg.
Rastgården skulle göra det möjligt att rasta hundar lösa under säkerhet och trygghet. Förslagsställaren menar att detta kan minska
problem med smutsiga trottoarer samt göra den sociala miljön
tillgänglig för hundägare.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB) lämnat ett yttrande där man föreslår att medborgarförslaget avslås. KKTAB anser att det finns goda möjligheter till
fina promenader med hundar. Latriner finns på många platser i
tätorten. Vill man rasta sin hund utan koppel finns möjligheten
genom brukshundsklubben. En kommunal investering i en rastgård
skulle innebära såväl en investeringskostnad som en årlig ökning
av driftkostnaderna. En stängslad gräsyta kräver betydligt fler
skötseltimmar än en ostängslad yta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sanna-Li Ebbersten
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-13, § 75
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2015-05-04

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att utreda möjligheten att ordna en inhägnad rastgård för hundar
antingen på grusplanen bakom Romantica eller grusplanen inom
Sågenområdet. Utredningen ska inkludera beräknad investeringskostnad och eventuellt ökad driftkostnad för detta. Beslut om
eventuell investering fattas av kommunstyrelsen.
I och med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 141
Svar på motion – Delade turer inom vård och
omsorg (KS 2015/119)
Margareta Johansson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för att få bort de delade turerna inom vård och omsorg.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Socialnämnden har lämnat ett yttrande över motionen. Av det
framgår att arbetet med att minimera eller ta bort antalet delade
turer inom omvårdnadsarbetet redan påbörjats. En första överläggning med Kommunal Bergslagen har hållits den 1 april 2015.
Målsättningen är att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska
fortskrida.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Margareta Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-07, § 47
• Socialnämndens protokoll 2015-06-12, § 61 jämte socialförvaltningens förslag till yttrande 2015-04-28

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till det arbete som redan pågår inom socialförvaltningen för att
minimera eller ta bort delade turer inom vård och omsorg.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 142
Svar på motion – Anställ fler musiklärare till
musikskolan (KS 2015/71)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska se
över möjligheten att anställa ytterligare två musiklärare till musikskolan.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att:
-

musikskolan är ett viktigt komplement för de barn som inte vill
eller kan idrotta

-

intresset för musikskolan är stort och det är kö för att få börja
spela vissa instrument

-

det i nuvarande lokal bara går att få till ytterligare en lokal för
musikskoleundervisning och i det rumsfunktionsprogrammet
för den nya skolan, där musikundervisningen är tänkt att
inrymmas, endast två salar för musikundervisning är medtagna.
Eventuellt kan rumsfrågan lösas med samordning med andra
lokaler.

-

om beslut fattas om att utöka musikskolan med två musiklärartjänster till måste medel tillföras barn- och utbildningsnämnden
för personalkostnader (ca 950 000 kronor per år), utrustning till
ytterligare två musiksalar och eventuellt inköp av fler
instrument.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-09, § 26
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-06-17, § 29
jämte tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till det yttrande som barn- och utbildningsförvaltningen lämnat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 143
Svar på motion – Inför barnomsorg på
obekväm arbetstid (KS 2015/38)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska
-

skapa förutsättningar för barnomsorg på obekväm arbetstid
genom att utreda och undersöka behovet snarast

-

barnomsorg på obekväm arbetstid ordnas genom antingen
utökade öppettider på minst en befintlig förskola eller genom
skräddarsydda lösningar via upphandlad av tjänst hos barnpassningsföretag på marknaden

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

det i skollagen finns bestämmelser om att kommunen ska
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola
eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i
övrigt. Något tvång finns dock inte.

-

under våren 2015 kommit in fyra förfrågningar om barnomsorg
på obekväm arbetstid, vilket är för få för att kunna öppna en
avdelning på kvällar och nätter

-

kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid uppskattas till
det dubbla jämfört med barnomsorg på dagtid

-

om nämnden får i uppdrag att ordna barnomsorg på obekväm
arbetstid behöver nämnden utökad ekonomisk ram.

I samband med nämndens yttrande gavs även förvaltningen i uppdrag att utreda vilket behov som finns och lämna en rapport till
nämndens möte i oktober.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-09, § 25
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-06-17, § 30
jämte tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

2015-08-24
Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden i avvaktan på den påbörjade utredningen.

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 144
Svar på motion – Skylt Skogsuddens HVBhem (KS 2015/214)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska
sätta upp en skylt för bättre vägvisning till Skogsuddens HVBhem. Motionären föreslår en skylt under skylten om Björklidens
förskola. Vidare föreslår motionären att en lampa sätts upp i
anslutning till skylten då det är mörkt när man kör in där med bil.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson
• Kommunfullmäktige 2015-06-08, § 96

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

bifaller motionen om skylt till Skogsuddens HVB-hem och

-

ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att sätta upp en
skylt med tillhörande belysning.

Kostnaderna för detta finansieras ur socialnämndens driftbudget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 145
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.
När ärendet skulle av göras i kommunfullmäktige i juni uppstod en
oklarhet om mål C, varför ärendet återremitterades. Vid kontroll
har det visat sig att målet var riktigt beskrivet, varför ärendet tas
upp i samma lydelse som tidigare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 77
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2015-05-20, § 5
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-08, § 88 (återremiss)

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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§ 146
Revidering av Avgifter inom socialförvaltningen (KS 2015/251)
Avgifterna inom socialtjänsten bör revideras årligen, den senaste
revideringen genomfördes 2012.
Efter en granskning av de externa intäkterna föreslår socialnämnden en uppräkning av avgifterna enligt följande:
-

-

Avgiften för hemsjukvård justeras till 200 kr/månad
Avgiften för hembesök justeras till 100 kr/besök
Hemtjänstavgiften justeras till 328 kr/timma
Avgifterna för trygghetslarm, trygghetsringning och trygghetstillsyn justeras till 200 kr/månad och insats
Avgift för larmbesök införs enligt hemtjänstens timpris. Hushåll där fler än en person har trygghetslarm reduceras kostnaden för tillkommande larm med 50 procent.
Avgiften för korttidsvistelse/växelvård kompletteras med en
avgift för logi på 31 kronor/dygn
Avgiften för besök i dagverksamhet inklusive mat och transport justeras till 90 kr/dag

De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 oktober 2015.
Ytterligare en revidering föreslås av socialnämnden:
- Hyreskostnad – förändring av texten gällande korttidsvistelse
och växelvård
- Hemtjänstavgift – de flesta engångskostnader av insatser tas
bort då de är att beakta som hemtjänst. Detta innebär att bara
insatserna, daglig hjälp, trygghetslarm, larmbesök och
borttappad larmknapp kvarstår.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2015-06-12, § 60 jämte
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-03 med förslag
till reviderade avgifter
• Socialnämndens protokoll 2015-08-18, § 75 jämte socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-13 med ytterligare
revideringar.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Beslut

2015-08-24

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialförvaltningen
enligt socialnämndens förslag.
Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr x/2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 147
Bolagsstyrningsrapport 2014 för Kungsör
Kommunföretag AB (KS 2015/267)
Enligt upprättade ägardirektiv ska en s.k. bolagsstyrningsrapport
biläggas koncernens årsredovisning. Kungsörs Kommunföretag
AB:s styrelse har godkänt förslag till bolagsstyrningsrapporter i
bolagskoncernen för 2014. Respektive dotterbolags styrelser har
godkänt sina rapporter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokoll från Kungsörs Kommunföretag AB:s styrelse 201504-07, § 6
• Bolagsstyrningsrapport avseende 2014

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner bolagsstyrningsrapport 2014 för
Kungsörs Kommunföretag AB.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 148
Nya verksamhetsområden för kommunalt
dricks- och spillvatten – Jägaråsen och
Kungs-Barkarö (KS 2015/261)
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår två nya verksamhetsområden för kommunalt dricks- och spillvatten:
-

Kungs-Barkarö – med ca 65 fastigheter, varav merparten är
bebodda permanent. Cirka 25 av dessa är anslutna till
gemensamhetsanläggningar, varav en i kommunens regi och en
ägd av en bostadsrättsförening. Av de fastigheter som har
enskilda avloppsanläggningar bedöms flertalet vara i behov av
åtgärd ur miljösynpunkt.

-

Jägaråsen – med ca 85 fastigheter. Cirka 20 är permanent
bebodda permanent. De flesta har slutna tankar och enklare
anläggningar för BDT-avlopp.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2015-07-02 med
kartor
• Principer för ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning som inte får nyttjas efter utbyggnad av kommunalt VA –
antagna för verksamhetsområdet för kommunalt dricks- och
spillvatten inom Skillinge 2:37, DP 193 (dnr KS 2012/246)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för kommunalt
dricks- och spillvatten med Jägaråsen och Kungs-Barkarö. De nya
verksamhetsområdena godkänns enligt bifogade kartor till
Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse.
Principbeslut fattas om
-

Justerandes sign

tvångsanslutning av befintliga samt nya fastigheter inom området
samma ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning
som inte får nyttjas efter utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp som för verksamhetsområdet för kommunalt dricks- och
spillvatten inom Skillinge 2:37, DP 193.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 149
Yttrande över förslag till Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanlands
län, år 2015 (KS 2012/259)
Kollektivtrafikmyndigheten vid landstinget har tagit fram ett
förslag till reviderat Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken – Västmanlands län. Detta är nu ute på remiss.
Sista dag att lämna synpunkter är den 31 augusti 2015.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Landstingets remiss av reviderat Trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik 2015-06-03
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2015-0703

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
yttrande över Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanland, som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 26/2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kollektivtrafikmyndigheten (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande
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§ 150
Medborgarlöfte – drogförebyggande arbete
riktat mot ungdomar (KS 2015/262)
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) föreslår att kommunstyrelsen ska
-

godkänna att ett medborgarlöfte teckna kring drogförebyggande arbete riktat mot ungdomar

-

ge t.f. kommunchefen mandat att underteckna medborgarlöftet
för kommunens räkning.

Polisen ska, i sin nya organisation, arbeta med medborgardialog/
medborgarlöften. Det är en ny arbetsform och en utveckling av
samverkansarbetet som tidigare har skett med kommunerna där
man lyfter in medborgarna på ett nytt sätt.
Polisens mål är att det ska finnas undertecknade medborgarlöften
senast den 1 september i samtliga landets kommuner. Vid senaste
mötet med BRÅ enades man om att arbeta vidare med medborgardialog och förslag till medborgarlöfte kring drogförebyggande hos
ungdomar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• BRÅ-samordnarens skrivelse 2015-07-03

Beslut

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-

godkänner att ett medborgarlöfte tecknas kring drogförebyggande arbete riktat mot ungdomar och

-

ger t.f. kommunchefen mandat att underteckna medborgarlöftet
för kommunens räkning

Protokollsutdrag till

BRÅ-samordnaren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

Blad
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§ 151
Investering – Ramp VIVA (KS 2015/225)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Ramp
VIVA”. I lokalen under f.d. gymnastiksalen bedrivs dagligen
undervisning. Offentliga lokaler ska vara handikappade. En
handikappramp samt anpassning av trösklar och ev. dörr behövs
för att alla elever ska kunna använda lokalen.
Totalkostnaden beräknas till 50 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Kungsörs KommunTeknik AB att
lösa handikappanpassningen för lokalen under f.d. gymnastiksalen
där VIVA bedriver undervisning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24
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§ 152
Investering – Hemtjänstfordon (KS 2015/219)
Socialförvaltningen föreslår en investering ”Hemtjänstfordon”.
Hemtjänsten har upphandlat två bilar. En finns sedan tidigare (som
ständigt kräver reparation), men den kommer att överlåtas till
Trygg hemgång och sjuksköterskorna. Tre bilar som fungerar
krävs för verksamheten, varför man önskar få köpa en ny.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från socialförvaltningen
• Socialnämndens protokoll 2015-05-19, § 49

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Hemtjänstfordon”. Investeringen får ianspråkta 200 000 kronor ur investeringsbudgeten
och socialnämnden 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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

Blad
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§ 153
Investering – Lärkens trädgård (KS 2015/220)
Socialförvaltningen föreslår en investering ”Lärkens trädgård”.
I anslutning till Lärken på Tallåsgården finns en stor trädgård som
i dagsläget inte används då den saknar tillräckligt högt staket,
möbler och växter. Det skulle gynna de boende att kunna vistas ute
i trädgården där man kan sysselsätta sig på samma sätt man gjort i
sin egen trädgård, trivas och umgås.
Totalkostnaden beräknas till 170 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Socialnämndens protokoll 2015-05-22, § 50

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialförvaltningen
då en specificerad kostnadskalkyl saknas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

Blad
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§ 154
Bidrag till Västra Mälardalens Polisvolontärer (KS 2015/131)
Västra Mälardalens Polisvolontärer söker bidrag till sin verksamhet 2015.
Föreningen är ideell och har, enligt stadgarna till uppgift att bistå
Polisen vid olika arrangemang, sprida information och andra
trygghetssatsningar samt vara en länk mellan Polisen och
allmänheten (medborgarna).
Av verksamhetsberättelsen för 2014 framgår att föreningens uppdrag i Kungsör varit
- en antilangningskampanj i juni,
- trygghetsskapande närvaro och information, Bagarns brödbod
hösten
- nattvandring Kungsörs centrum den 12 och 31 december.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan med bilagor (bl.a. stadgar, protokoll från årsmöte
2015-03-14 och preliminär verksamhetsplan 2015)

Beslut

Kommunstyrelsen ger Västra Mälardalens Polisvolontärer ett
bidrag till 2015 års bidrag om 3000 kronor.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Polisvolontärer, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

Blad
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§ 155
Medfinansiering av Coompanion Västmanlands verksamhet 2015-2017 (KS 2015/250)
Coompanion Västmanland ansöker om medfinansiering av sin
verksamhet med 1,75 kronor per invånare per kommun. För att få
en långsiktighet ansöker de i första hand om anslag för tre år, är
inte detta möjligt är ansökan för 2015.
Näringslivsutvecklaren vid kommunstyrelsens förvaltning föreslår
att ansökan ska bifallas för alla tre åren. Kostnaden ryms inom
näringslivsbudgeten.
Verksamheten som planeras i Kungsör i samarbete med Coompanion Västmanland är:
-

Information och rådgivning för invånare som har tankar på att
starta kooperativ verksamhet eller sociala företag.

-

Genomföra inspirationsmöten kring starta eget företag, tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer.

-

Rådgivning kring bredbandsutbyggnad och bildande av fiberföreningar

-

Stöd och rådgivning inom landsbygdsprogrammets olika insatsområden

-

Insatser inom företagsrådgivning med Arboga och Köpings
kommun.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan daterad 2015-06-16
• Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2015-06-25

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller Coompanion Västmanland ansökan om
medfinansiering av verksamheten med 1,75 kronor per invånare
åren 2015, 2016 och 2017, med justering av invånarantalet varje
år.
Kostnaderna belastar näringslivsbudgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Coompanion Västmanland, ekonomen för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

§ 156
Meddelanden delegationsbeslut
Förvaltningschef/socialchef Pámela Strömberg Ambros har den 18
juni 2015, § 13, förordnat Eva Eriksson att utöver egen tjänst vara
förvaltningschef/socialchef under socialchefens ledighet 2015-0622--07-26. Dnr KS 2015/248
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

§ 157
Meddelanden
Beredskapssamordnare Lena Mäenpää har den 15 juni 2015 svarat
Duvhällens kringboende på frågor kring skogsbrand och vindkraftindustri vid Duvhällen. Dnr KS 2015/100
Köpekontrakt och köpebrev är upprättat i försäljningen av fastigheten Uddhagen 5 (tidigare benämnd del av Uddhagen 1) till Lego
Montage AB. Dnr KS 2015/109
Migrationsverket informerar om att de börjar anvisa ensamkommande barn som söker asyl till kommuner enligt steg 4 enligt tidigare anvisningsprinciper. Dnr KS 2014/440
Kännedomskopia av Länsstyrelsens Västmanlands län beslut
2015-07-08 som ger SLU, Institutionen för skoglig mykologi och
växtpatalogi dispens att få samla in material från saffranstickan på
fyra utvalda platser i Västmanlands län samt tillstånd inom
Strömsholms naturreservat.
Brandmännens Riksförbund har utökat sitt varsel om stridsåtgärder
gällande deltidsbrandmän. Dnr KS 2015/270
Nytt avtal har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och Brandmännens Riksförbund gällande deltidsbrandmän.
Dnr KS 2015/270
Säkerhetssamordnaren Ellinor Svensson har anmälts som kommunens kontaktperson till den nationella samordnaren för att värna
demokratin mot vårdsbejakande extremism. Dnr KS 2014/469
Styrelsen för VafabMiljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägarkommunerna behöver höjas med fem procent
från och med 2016. Västra Mälardalens Kommunalförbund komJusterandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24
mer att se över renhållningstaxan till fastighetsägarna mot bakgrund av detta. Dnr KS 2015/178
Fastighetschefen Maria Stridfeldt har den 21 juli 2015 svarat på en
synpunkt "Ny soptipp" - mark intill värmeverket. Kungsörs
KommunTeknik AB har upplåtit marken till en företagare för
sortering av rivningsmaterial. Dnr KS 2015/273
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

Kammarrätten i Göteborg 2015-06-11 – beslut att inget avtal
får ingås i upphandling av ramavtal för leverans av arbetskläder för kök, vård, stöd och labb innan något annat har bestämts. Dnr KS 2014/457.

•

Köpings kommuns kommunfullmäktige 2015-06-15, § 74
Surahammars kommuns deltagande i IT-drift och support via
kommunalförbundet jämte godkännande av reviderad
förbundsordning. Dnr KS 2014/107

•

Enköpings kommuns kommunfullmäktige 2015-06-08, § 98
Överförning av det kommunala renhållningsansvaret. Förslag
till konsortialavtal, förbundsordning och reglemente för
direktionen i kommunalförbundet Vafab godkändes.

•

Socialnämnden 2015-06-12, § 62 Inriktningsmål 2016-2017.
Dnr KS 2015/217

•

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17, § 27 Mål för 2016.
Dnr KS 2015/217

•

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17, § 31 Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens modell för målstyrning. Dnr KS 2012/53

•

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förbundsdirektion
2015-06-17, § 54 Verksamhetsrapport januari – april 2015.
Dnr KS 2015/252

•

Kännedomskopia på Länsstyrelsens yttrande över samråd inför
dikesrensning och kantskärning utmed V577 Viby i Arboga
kommun – Kungs Barkarö i Kungsörs kommun

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24
Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från årsstämma med Kungsörs Grus AB.
Dnr KS 2015/237

•

Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion 2015-06-18, §§ 23-32

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektion 2015-06-17, §§ 54-70

•

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

•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsdirektions arbetsutskott – 2015-06-29

•

Protokoll Västmanlands Tolkservice ek. förening ordinarie
föreningsstämma 2015-05-08 jämte verksamhetsberättelse
2014, revisionsberättelse 2014, årsredovisning 2014 m.m.

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Änderna i hamnen. Dnr KS 2015/77

•

Samarbeta med Arboga gällande musik och sång.
Dnr KS 2015/174

•

Farthinder på Sågenområdet. Dnr KS 2015/182

•

Övervakningskamera vid tågstationen. Dnr KS 2015/190

•

Hantering kring kränkt elev. Dnr KS 2015/208

•

Gångväg vid Skillinge. Dnr KS 2015/238

•

Grusväg vid Skillinge. Dnr KS 2015/239

•

Felparkerad husvagn och läckande parkerad lastbil i Valskog.
Dnr KS 2015/271

Undertecknade avtal:
-

Justerandes sign

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat
-

ramavtal AV-produkter. Dnr KS 2014/418

-

förlängning av ramavtal för skanningtjänst.
Dnr KS 2015157
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-08-24

-

-

förlängning av avtal för skolsjutsar Ulvesund – Kaplansgatan. Dnr KS 2014/213

-

prolongering av avtal på skol- och förskolematerial.
Dnr KS 2012/206

T.f. kommunchefen Eva Kristina Andersson har undertecknat
ett avropsavtal om postförmedlingstjänster. Dnr KS 2015/268

Skrifter:
•

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU
2015:51) – delbetänkande av dricksvattenutredningen. Slutbetänkande presenteras i april 2016.

•

Aktuellt från VKL nr 3/2015 – Nyhetsbrev från Västmanlands
Kommuner och Landsting

•

Tillsammans i Mälardalen nr 1/2015 – Trafik i Mälardalens
tidskrift

•

Länsnytt nr 2/2015 – Länsstyrelsens i Västmanlands län
nyhetsblad.

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

15:18 – Ny preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016

•

15:19 – Beräkning och redovisning av skulder och kostnader
för pension till förtroendevalda

•

15:21 – Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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