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§ 197
Information
Under sammanträdet lämnas följande information:
a) Marie Norin Junttila (S) lämnar lägesrapport om ensamkommande flyktingbarn. I nuläget har kommunen ansvar för 53
ensamkommande barn. Av dessa bor 17 på kommunens HVBhem.
Dialog pågår med civilsamhället. Det kommer att vara ett migrationsråd senare i veckan.
Ledamöterna vill ha djupare information vid nästa sammanträde. Chefen för individ- och familjeomsorgen och handläggaren
bjuds in. Dnr KS 2014/440
b) Korta informationer från kommunstyrelsens ordförande Per
Strengbom (S),
-

Inget nytt kring Borgvik. Hembygdsföreningen ska komma
in med skrivelse. Dnr KS 2015/413

-

Arbetet med konvertering av del av Tallåsgården till
boende pågår med full fart. Dörrar och arbeten är beställda.
Så fort lokalerna är utrymda kan arbetena påbörjas. Tillfälligt bygglov har sökts. Dnr KS 2015/360

-

Arbetet med projekteringen av nya skolan är i full gång.
Månadsbrev kommer att skickas till alla i styrgruppen. Vid
kommunstyrelsens möte i januari kommer troligen en information. Efter projektering ställningstagande till investeringen. Dnr KS 2015/195

-

Före årsskiftet kommer möten att ske i pensionärsrådet och
styrgruppen för nya äldreboendet. Därefter beräknas kommunstyrelsen kunna ta ställning till beställning.
Dnr KS 2013/288

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
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§ 198
Svar på medborgarförslag – Utegym för barn
(KS 2015/189)
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym för
barn byggs på sportfältet mellan ishallen och sporthallen. Det
skulle vara anpassat för barn i åldern 8-13 år med mindre "vikter".
De skulle påminna om skogens gym, kompletterat med balansgång.
Förslagställaren framför att många barn samlas runt konstgräsplanen på fritiden och leker och gör gymnastik. Ett gym skulle även
kunna användas av skolans gymnastik- och fritidsverksamhet. Hon
tror att det skulle kunna byggas med hjälp av sponsorer.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Av det framgår bl.a. att
all uppmuntran till rörelse och fysisk aktivitet är positiv för
främjande av livslång hälsa och välbefinnande
- ny skola ska byggas i anslutning till Centralvallen och till
skolan ska utemiljön planeras
Förvaltning föreslår att frågan om utegym för barn tas med i diskussionerna kring hur Centralvallen ska användas och utvecklas i
samverkan med projektet kring nya skolbygget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-08, § 81
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2015-11-05

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bevaka att
frågorna kring utegym/aktivitetsyta för barn aktualiseras när utemiljö för nya skolan planeras.
I och med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.
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§ 199
Svar på medborgarförslag – Gamla hamnkranen som minnesmärke (KS 2015/129)
Leif Feldin föreslår i ett medborgarförslag att den gamla hamnkranen monteras på det betongfundament vid hamnen som varit
stöd för spannmålstransportören till båtlastningen. Kranen ligger
idag delvis övervuxen på kommunens mark bakom reningsverket.
Den gamla hamnkranen skulle, enligt förslagsställaren, bli ett
minnesmärke från gamla tider då vi hade en livlig båttrafik i vår
hamn.
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag Leif Feldin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-11, § 51

Beredningstext

Kungsörs kommunTeknik AB har fått i uppdrag att göra en totalöversyn av hamnen. I det uppdraget ingår att se på avgifter för
båtar, Kajutan, tömning av båtlatriner m.m. Det uppdraget ska
redovisas i mars 2016.
Att se på frågan om den gamla hamnkranen som minnesmärke bör
ingå i det uppdraget.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget förklarat med
hänvisning till beredningstexten.
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§ 200
Svar på medborgarförslag – Forsla bort
skrotbilar (KS 2015/256)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
införa en rutin för att enligt miljöbalken lappa och forsla bort
skrotbilar
- i första hand på allmänna parkeringar
- i andra hand på allmänna platser.
Medborgarförslaget lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Mark- och gatuchefen skriver i ett yttrande att kommunen redan
har rutiner för hantering av skrotbilar och parkeringsärenden i
övrigt. Genom avtal sköter ett företag såväl parkeringsövervakning
som ärenden kring ”skrotbilar”. Hantering av ”skrotbilar” regleras
i Trafikförordningen och handläggningstiden är i de flesta fall
lång.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-07, § 108
• Mark- och gatuchefens yttrande 2015-10-26

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att rutiner för att forsla bort skrotbilar redan finns.
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§ 201
Svar på motion – Avlopp till Torpa bygdegård (KS 2015/101)
Margareta Barkselius och Madelene Ericsson båda (C) föreslår i en
motion att kommunen ska ge Torpa bygdegård ett ekonomiskt stöd
så att föreningen kan ansluta sig till det kommunala avloppet. Anslutning finns vid tomtgränsen. Föreningen har inte resurser till
anslutning.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om att Boverket lämnar
investeringsbidrag med 50 procent för investeringar i bygdegårdar.
För att detta ska vara möjligt krävs en kommunal medfinansiering
på minst 30 procent. Resterande 20 procent får finansieras av den
sökande själv. En ansökan ska lämnas senast den 31 december
2015.
Förvaltningen har skrivit till förening och informerat om möjligheterna och uppmanat föreningen att återkomma med begäran om
medfinansiering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Margareta Barkselius och Madelene Ericsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-07, § 46
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C)
och Madelene Ericsson (C) bifall till motionen samt att kommunen
ska bevilja bidrag med 30 procent under förutsättning att föreningen söker bidrag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse.
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§ 202
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.
Kommunstyrelsen återremitterade tidigare förslag till svar i
avvaktan på nämndens utredning. Den utredningen är nu klar.
Efter förfrågan till alla vårdnadshavare i Kungsörs kommun med
barn i åldern 1-13 år har tio ansökningar om omsorg på obekväm
arbetstid framställts. Av dessa vara bara tre fullständiga. Barn- och
utbildningsförvaltningen konstaterar att behovet är relativt lågt och
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kostnaderna för en natt öppen avdelning hög. Rekommendationen
är att inte bedriva verksamheten i egen regi.
Privata anordnare i Kungsör har fått fråga om de kan tänka sig
bedriva verksamhet på obekväm arbetstid om det blir aktuellt.
Beroende på omfattning och ersättningsnivå kan det eventuellt
finnas ett sådant intresse.

Beslutsunderlag

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
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-24, § 143 (återremiss)
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-21, § 45
inklusive tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige har inte för avsikt att starta barnomsorg på
obekväm arbetstid i egen regi i nuläget, mot bakgrund av den
kartläggning av behovet som gjorts.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att försöka lösa de
behov som framkommer med hjälp av privata anordnare i
Kungsör.
Med detta förklaras motionen besvarad.
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§ 203
Budget 2016 med plan 2017-2018
(KS 2014/109)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2016 och plan för 2017-2018 (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer), i
miljontals 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.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-08, § 87
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2015-1109, § 9 och 2015-11-16, § 10
• Alliansens skuggbudget

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till
kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

ökad ram med 4 miljoner kronor till vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2015-2018

-

minskad uppräkning för lönekompensation till 2 procent
och ingen kompensation för prisökningar.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer),
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för 2016-2018 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
Plan
Plan
2016
2017
2018
69,4
71,4
73,4
189,8
195,2
200,8
196,5
202,8
209,4
-460,2
-470,0 -480,1
-4,5
-0,6
+3,4

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2016 till
0,4 procent.
4. Kommunfullmäktige ger följande uppdrag:
a) styrelsen och nämnderna ska
-

redovisa sina detaljbudgetar för 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016

-

synkronisera eventuella taxe- och avgiftshöjningar för
2017 med övriga budgetarbetet

-

se på möjlig samverkan i KAK-området

b) barn- och utbildningsnämnden ska
-

fortsätta arbeta med att försöka få hem fler elever till
skola och barnomsorg i hemkommunen

-

barn- och utbildningsnämnden ska se på möjligheten
med eget gymnasium för nyanlända om deras utbildning inte kan lösas i grannkommunerna

c) socialnämnden ska

Justerandes sign

-

fortsätta arbeta för hemmalösningar inom både vårdoch omsorg och individ- och familjeomsorg. Driftbudget ska upprättas och presenteras om hemmaplanslösningar hittas.

-

ska genom sin arbetsmarknadsavdelning, så långt möjligt, fortsätta arbeta kring arbetslösa som är långt från
arbetsmarknaden på samma sätt som under KAK-projektet. En person till anställs på arbetsmarknadsavdelningen inom befintlig ram.

-

ska genom sin arbetsmarknadsavdelning se till att
skogsvårds- och stadslagen är bemannade så att bl.a.
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kommunens åtaganden fungerar
d) kommunchefen ska tillsätta en grupp för att, i en samordnad utredning, se över hur olika statsbidrag hanteras, vilka
bidrag som går direkt till respektive förvaltning
KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning presenterar Stellan Lund
(M) och Madelene Ericsson (C) alliansens skuggbudget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden budget- och bokslutsberedningens förslag mot alliansens skuggbudget och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt budget- och bokslutsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

ökad ram med 4 miljoner kronor till vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2015-2018

-

minskad uppräkning för lönekompensation till 2 procent
och ingen kompensation för prisökningar.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer),
för 2016-2018 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
Plan
Plan
2016
2017
2018
69,4
71,4
73,4
189,8
195,2
200,8
196,5
202,8
209,4
-460,2
-470,0 -480,1
-4,5
-0,6
+3,4

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2016 till
0,4 procent.
4. Kommunfullmäktige ger följande uppdrag:
a) styrelsen och nämnderna ska
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-

redovisa sina detaljbudgetar för 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016

-

synkronisera eventuella taxe- och avgiftshöjningar för
2017 med övriga budgetarbetet

-

se på möjlig samverkan i KAK-området

b) barn- och utbildningsnämnden ska
-

fortsätta arbeta med att försöka få hem fler elever till
skola och barnomsorg i hemkommunen

-

barn- och utbildningsnämnden ska se på möjligheten
med eget gymnasium för nyanlända om deras utbildning inte kan lösas i grannkommunerna

c) socialnämnden ska
-

fortsätta arbeta för hemmalösningar inom både vårdoch omsorg och individ- och familjeomsorg. Driftbudget ska upprättas och presenteras om hemmaplanslösningar hittas.

-

ska genom sin arbetsmarknadsavdelning, så långt möjligt, fortsätta arbeta kring arbetslösa som är långt från
arbetsmarknaden på samma sätt som under KAK-projektet. En person till anställs på arbetsmarknadsavdelningen inom befintlig ram.

-

ska genom sin arbetsmarknadsavdelning se till att
skogsvårds- och stadslagen är bemannade så att bl.a.
kommunens åtaganden fungerar

d) kommunchefen ska tillsätta en grupp för att, i en samordnad utredning, se över hur olika statsbidrag hanteras, vilka
bidrag som går direkt till respektive förvaltning.
Reservation

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Stellan Lund (M),
Madelene Ericsson (C) och Petter Westlund (C) samtliga muntligt
till förmån för alliansens förslag.
Även Roland Jansson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
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§ 204
Renhållningstaxa för Köpings kommun,
Arboga kommun och Kungsörs kommun
2016 (KS 2015/376)
Ett förslag till renhållningstaxa 2016 för Köping, Arboga och
Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2016.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens kommunalförbunds information 2014-1020 jämte förslag till taxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan 2016
för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1
januari 2016.
Antagen taxa redovisas som KS-handling nr xx/2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

15

§ 205
Nya avgifter för maxtaxa 2015 – Förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
(KS 2015/381)
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tilllämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya avgiftsnivåerna
innebär att statsbidraget även kommer att minskas i motsvarande
omfattning.
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 2015:
Avgiftstak
2015-07-01
Tidigare
Förskola
Barn 1. 3 %
Barn 2. 2 %
Barn 3. 1 %

1 287 kr
858 kr
429 kr

1 260 kr
840 kr
420 kr

Fritidshem
Barn 1. 2 %
Barn 2. 1 %
Barn 3. 1 %

858 kr
429 kr
429 kr

850 kr
420 kr
420 kr

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-21, § 44
jämte tjänsteskrivelse 2015-10-12

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att snarast se över kommunens Tillämpningsregler och avgiftstaxa
för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg med anledning av ändringarna i Förordning (2001:160) om statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 206
Borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2015/351)
Västra Mälardalens kommunalförbund anhåller om att medlemmarna i förbundet – Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars
kommuner – ska gå i borgen för ett lån till förbundet om 33 miljoner kronor. Upplåningen avser
-

investeringar under åren 2015 och 2016 enligt fastställd
investeringsbudget samt

-

omsättning av ett befintligt lån om 6 miljoner kronor.

De andelar för borgen som föreslås utgår från folkmängden den 31
december 2014 och är:
Kommun

Andel

Köping
Arboga
Kungsör
Surahammar

44,4
23,8
14,5
17,3

Borgensåtagande,
i miljoner kronor
14,6
7,9
4,8
5,7

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2015-10-20
jämte protokollsutdrag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen till
Västra Mälardalens Kommunalförbunds låneförpliktelser för 14,5
procent av lån om 33 000 000 kronor, dvs 4 800 000 kronor.
Beslutet förutsätter att övriga kommuner beslutar om borgen för
sina respektive andelar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 207
Redovisning av obesvarade motioner per
den 6 november (KS 2015/398)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 6 november 2015. 16 motioner är
obesvarade;
-

Nio av dem ställdes vid senaste sammanträdet med
kommunfullmäktige

-

En motion har passerat kommunallagens årsgräns

-

Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de
aktuella motionerna med undantag för de fem äldsta. Av dessa
har tre återremitterats. Två planeras bli besvarade på
kommunfullmäktige i december.

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2015-11-10
inklusive bilaga

Beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 208
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 10 november 2015
(KS 2015/128)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 10 nobember 2015;
-

Nio medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäktige är
obesvarade.

-

Två medborgarförslag har sedan förra redovisning avvisats,
med hänvisning till att utredningsuppdrag redan getts i ämnet

-

Ett medborgarförslag har lämnats in som återtagits av
förslagsställaren då han informerats om att ett uppdrag redan
getts att utreda frågan

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2015-11-10
inklusive bilaga

Beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 209
Kommunstyrelsens effektmål 2016
(KS 2015/217)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till effektmål
utifrån de inriktningsmål kommunstyrelsen beslutade om i juni.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-15, § 127
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till effektmål

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer de framtagna effektmålen för kommunstyrelsen 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-23

§ 210
Uppdrag – Planläggning av mark för verksamhet och boende (KS 2015/356)
Kommunen har fått ett antal frågor och intressenter gällande mark
för verksamhet. Idag har vi ingen möjlighet att möta den förväntan
som finns. I det expansiva läge som Kungsör befinner sig i, är det
viktigt att kommun kan hålla en god beredskap för olika tillväxtmöjligheter.
Kungsör befinner sig också i ett läge där få nybyggnationer av
bostäder är möjligt på grund av dels markfrågan men också på
grund av att marknaden inte riktigt funnit Kungsörs fulla potential
än.
Kommunstyrelsens förvaltning förordar därför att kommunen
uppdrar till Kungsörs KommunTeknik AB att ta fram förslag på
möjlig mark för båda ändamålen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-10-08

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att

Justerandes sign

-

ta fram en redovisning till mars 2016 för möjlig mark att
bygga på för både verksamhets- och bostadsändamål utifrån
vår översiktsplan. Områdena ska vara föreslagna utifrån en
prioritering kopplat till kostnad, möjlighet och måluppfyllelse

-

redogöra för vad som krävs i den fortsatta processen för att
göra dessa områden planlagda och exploaterbara.

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

20

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 211
Bidrag till Arkiv Västmanland för 2016
(KS 2015/346)
Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd om 15 000
kronor för verksamhetsåret 2016. Kungsörs kommun har beviljat
motsvarande bidrag tidigare år och pengar finns budgeterade.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Arkiv Västmanlands bidragsansökan, inkommen 2014-11-07

Beslut

Kommunstyrelsens beviljar Arkiv Västmanlands ansökan om
bidrag för verksamhetsåret 2016.
Bidraget finansieras ur kansliets budget för 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arkiv Västmanland, ekonomen för kommunstyrelsen,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 212
Svar på revisionsrapport – Översiktlig
granskning delårsrapport 2015-08-31
(KS 2014/236)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2015. I sin rapport
bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt
-

redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen

-

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättat
enligt god redovisningssed.

Några kommentar lämnas bl.a. kring måluppfyllelse av finansiella
målet och verksamhetsmålen.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2015-10-28 jämte
revisionsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2015-11-02

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig
granskning delårsrapport 2015-08-31”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 213
Investering – Förnyelse av utemiljön Täcklunda förskola, ny lekställning (KS 2015/232)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Förnyelse av utemiljön Täcklunda förskola”. Önskemålen omfattar
- dubbelgrind till utegården så att snöröjning och gräsklippning
förättras,
- belysning till uteförråd och
- ny lekställning (nuvarande lekredskap är slitna).
Totalkostnaden beräknas till 70 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning har fört diskussioner kring vad som
ska betraktas som investeringar, vad som görs av fastighetsägaren
och vad som ligger på förvaltningen själva. Detta har lett fram till
att endast ny lekställning behandlas som en investering. Kostnaden
för lekställningen har beräknats till 50 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny lekställning Täcklunda förskola”. Investeringen får ianspråkta 50 000 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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 214
Investering – Förnyelse av utemiljön Björklidens förskola, kompisgunga m.m.
(KS 2015/234)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Förnyelse av utemiljön Björklidens förskola”. Önskemålen omfattar
- förlängning av tak på fasta paviljonen med markplattor
- kompisgunga med en påbyggd plats (nuvarande gunga är
utdömd)
- släntrutschbana
- en uppdelning av gården med ett enkelt staket och två grindar
samt förvaringsskåp till material för att skapa en bygg- och
konstruktionshörna.
Totalkostnaden beräknas till 160 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning har fört diskussioner kring vad som
ska betraktas som investeringar, vad som görs av fastighetsägaren
och vad som ligger på förvaltningen själva. Detta har lett fram till
att endast kompisgunga, släntrutschbana samt bygg- och konstruktionshörna behandlas som en investering. Kostnaden för dessa
delar har beräknats till 141 060 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Kompisgunga m.m.
Björklidens förskola”. Investeringen får ianspråkta 140 000 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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 215
Investering – Förnyelse av utemiljön Kinnekulle förskola, lekhus (KS 2015/235)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Förnyelse av utemiljön Kinnekulle förskola”. Önskemålen omfattar
- dränering av förskolans gård där marken är vattensjuk
- ny klätterställning/lekhus (nuvarande är utdömd) och
”volträcken”
- ett uteförråd för lekmaterial
- markberedning och fyllning med mjukare material under
”tallarna”.
Totalkostnaden beräknas till 250 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning har fört diskussioner kring vad som
ska betraktas som investeringar, vad som görs av fastighetsägaren
och vad som ligger på förvaltningen själva. Detta har lett fram till
att endast nytt lekhus behandlas som en investering. Kostnaden för
detta har beräknats till 80 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Lekhus Kinnekulle förskola”. Investeringen får ianspråkta 80 000 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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Blad
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§ 216
Investering – Förnyelse av utemiljön Malmberga förskola, ny sandlåda (KS 2015/230)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en investering ”Förnyelse av utemiljön Malmberga förskola”. Önskemålen omfattar
större och flyttad sandlåda, större uteförråd med plats för lekaterial
och vagnar samt nytt staket vid gungorna för att undvika olyckor.
Totalkostnaden beräknas till 100 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning har fört diskussioner kring vad som
ska betraktas som investeringar, vad som görs av fastighetsägaren
och vad som ligger på förvaltningen själva. Detta har lett fram till
att endast ny sandlåda behandlas som investering. Kostnaden för
denna har beräknats till 47 000 kronor.
Beslutsunderlag

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

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny sandlåda, Malmberga förskola”. Investeringen får ianspråkta 47 000 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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 217
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 16 september 2015, § 18, förordnat Mats Åkerlund att utöver egen tjänst vara
teknisk chef från och med den 16 september 2015 och till dess ny
teknisk chef rekryterats och tillträtt. Dnr KS 2015/324
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

§ 218
Meddelanden
Tjänsteskrivelse och ansvarsutredning från Västra Mälardalens
Myndighetsförbund om föroreningar på fastigheten Turisten 6.
Enligt ansvarsutredningen finns ingen som kan ses som ansvarig
kvar. Kommunen kan därför söka statliga bidrag hos länsstyrelsen
för undersökningar och åtgärder av prioriterade områden.
Dnr KS 2015/347
Mark- och gatuchef Magnus Ribbing har den 12 oktober 2015
svarat på en remiss från Polismyndigheten i Västmanland. Miljöoch biståndsföreningen Humana Sveriges ansöker om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för begagnande av
allmän mark för uppställning av insamlingscontainrar för kläder.
Yttrandet innebär att kommunen inte kommer att upplåta plats för
ändamålet, mot bakgrund av kommunens övergripande planer för
framtiden och ansökans tidsperiod (till och med 2025).
Dnr KS 2015342
Migrationsverkets skrivelse 2015-10-13. I skrivelsen beskrivs vad
Migrationsverket gör för att lösa situationen. En uppmaning om
hjälp att finna fler evakueringsplatser. Dnr KS 2015/341
Kännedomskopia av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrivelse 2015-10-12 till Duvhällen kringboende om skogsbrand och vindkraftsindustri – Duvhällen. Dnr KS 2015/100
Sammanträdesplan 2016 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2015/353
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 16 oktober 2015
undertecknat medborgarlöften 2015 tillsammans med lokalpolisområdeschefen Björn Wilhelmsson. Dnr KS 2015/262

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23
Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö har svarat på frågor om
förutsättningarna för att starta en förskola med inriktning på de
nyanlända. Dnr KS 2015/350
Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö har den 29 oktober
2015 ansökt hos länsstyrelsen om att få sätta upp skylt invid E20.
Dnr KS 2015/380
Bibliotekschef Kurt Ek har den 11 november 2015 sagt upp avtal
med Köpings kommun om konsumentrådgivningstjänst.
Dnr KS 2015/400
Kommunstyrelsens ordförande har den 5 november 2015 meddelat
Jan Lundin att Kungsörs kommun för tillfället inte har någon plan
på att sälja fastigheten Domaren 6. Dnr KS 2013/172
Polisen har den 6 november 2015 utfärdat tillståndsbevis enligt
ordningslagen till Hedbergeri AB för begagnade av offenligt plats.
Företaget ska ställa upp skylift för målning av fönster på Drottninggatan, Skolgatan, Villagatan och Hamngatan. Tillståndsbeviset gäller 9-25 november 2015. Dnr KS 2015/395
Kammarrätten i Göteborg har den 28 oktober 2015 ändrat förvaltningsrättens dom i överklagat ärende om upphandling av arbetskläder för kök, vård, stöd och labb. Dnr KS 2014/457
Friskolornas riksförbund har skickat en skrivelse med önskemål
om kompensation från kommuner till fristående skolor för ökade
kostnader i och med nedsättning av sociala avgifter för unga.
Dnr KS 2015/385
Kännedomskopia av tjänsteskrivelse 2015-10-22 från Hedemora
kommun Stopp under tre månader för fler ensamkommande barn.
Dnr KS 2013/192

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-11-23

Trafikverket har beviljat
-

Havator AB undantag från bestämmelserna om största tillåtna
vikt och bredd för transporter Kungsör-Huddinge och omvänt
2015-10-09--2015-11-08. Dnr KS 2015/354

-

M4 Gruppen AB undantag från bestämmelserna om största
tillåtna bredd för transporter Kungsör-Stockholm 2015-10-09-2015-11-08. Dnr KS 2015/309

-

AET. Anders Ericsson Transport undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd för transporter Kungsör- KöpingKolsva 2015-11-12--2015-12-11. Dnr KS 2015/394

Protokollsutdrag från:
-

Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun 2015-09-28, §
98 Överlämnande av ansvar för avfallshantering till
kommunalförbundet VafabMiljö. Dnr KS 2013/84

-

Krisledningsnämnden i Lindesbergs kommun 2015-10-27, § 3
Stopp under sex månader för fler ensamkommande barn.
Dnr KS 2013/192

-

Förbundsdirektion Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
protokoll 2015-10-14, § 97 Budget 2016. Dnr KS 2015/352

Protokoll/minnesanteckningar från:
-

Protokoll från sammanträde med Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2015-10-14

-

Protokoll från sammanträde med Västra Mälardalens Kommunalförbund 2015-10-05

-

Sammanträde med Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2015-10-14 Budget och mål 2016. Dnr KS 2015/352

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

-

Svårt att färdas på Trädgårdsgatan. Dnr KS 2015/326

-

Trädfällning, buskröjning och papperskorgar.
Dnr KS 2015/392
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Synpunkter inkomna via kommunens informationsbrevlåda:
-

Anordna skärpplockardag. Dnr KS 2015/390

Inlägg, kommentarer och svar på kommunens Facebooksida:
-

Farthinder på Liljevägen. Dnr KS 2015/366

-

Trädfällning vid Hagaskolan. Dnr KS 2015/365

-

Bristande belysning Romanticaområdet. Dnr KS 2015/367

-

Bristande skyltning Drottning Kristinas ridled.
Dnr KS 2015/368

-

Irritation över fiberdragning. Dnr KS 2015/369

Sidkommentar från Kungsörs webbplats:
-

Skyltning längs Kungsörsleden. Dnr KS 2015/389

Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö har undertecknat prenumerationsavtal på webbtjänsten TillväxtAllsvenska.se.
Dnr KS 2015/386
Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat
-

Prolongering av avtal på mejerivaror. Dnr KS 2014/416

-

Ramavtal Cirkulationstvätt. Dnr KS 2015/383

-

Förlängt ramavtal Tekniska konsulttjänster, Område G. El,
automation, byggledning och besiktning. Dnr KS 2015/382

-

Ramavtal Brand- och säkerhetsskåp. Dnr KS 2015/384

Kommuner och Landstings cirkulär:
-

Beslut
Justerandes sign

15:30 – Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under år 2016

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 219
Justering av renhållningstaxa för 2015
(KS 2014/338)
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har genom direktionen fattat beslut om att göra en mindre justering av renhållningstaxan. Beslut behöver fattas i respektive kommun.
VMKF har övertagit SLAM-insamlingen och den taxa för slam
som ligger antagen. Aktuell taxa saknar en ”tjänst” vilket gör det
svårt för förbundet att debitera kunder samt för nuvarande entreprenör att fakturera VMKF.
Den tjänst som avses är tömning av slambrunn där det erfordras
extra slang, men enbart en personal från entreprenören. I nuvarande antagen taxa finns enbart en tjänst som innebär att det vid
extra tömning alltid ska vara två personal från entreprenören,
vilket inte alltid är med verkligheten överensstämmande.
För VMKF blir det märkligt att fakturera för en tjänst som utfört
där en extra personal ej funnits med, vilket kan påverka förtroende
för kommunerna och VMKF i detta avseende.
I nuläget bedömer VMKF att de inte kan fakturera kund i dessa
lägen utan får ”stå för merkostnaden” i avvaktan på att taxan
justerats.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till justerad taxa för enskilda avlopp Kungsör 2015

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige gör ett tillägg till nuvarande renhållningstaxa
från och med den 1 december 2015, som innebär en tjänst som
innefattar: ”extra slang” och som i dessa fall utförs av enbart en
person från entreprenören
Västra Mälardalens Kommunalförbund får i uppdrag att justera
taxan med detta.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 220
Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i
budget- och bokslutsberedning
(KS 2014/342)
Roland Jansson (SD) har meddelat att han inte har möjlighet att
delta som adjungerad i kommunstyrelsens budget- och
bokslutsberedning.
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som
inte får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen. Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid
frånvaro för adjungerad har man inte rätt att skicka någon ersättare.
Beslut

Kommunstyrelsen entledigar Roland Jansson (SD) från uppdraget
som adjungerad i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och med den 24 november 2015.
Till ny adjungerad i budget- och bokslutsberedningen utses
Sussanne Söderström (SD), V Säbygatan 16, 736 92 Kungsör från
och med den 24 november 2015 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Jansson, Söderström, lönekontoret, vaktmästeriet,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande
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