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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 februari 2014, klockan 16.00-18.40.
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Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie
Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hendrik
Mayer (FP) och Bo Jensen (FP).

Tjänstgörande
ersättare

Christer Henriksson (V) och Ingrid Gummeson (KD).

Ersättare

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Madelene Eriksson (C),
Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Olof Lindberg (FP).
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Kommunchefen Per Bäckström, tekniska chefen Kent Pergeus § 31 a, bibliotekschefen Kurt
Ek § 31 a, socialchefen Pámela Strömberg Ambros § 31 b-c, barn- och utbildningschefen
Fredrik Bergh § 44 och kanslichefen Eva Kristina Andersson.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 31
Information
Följande information lämnas:
a) Presentation av nya chefer – nya tekniska chefen tillika
verkställande direktör för Kungsörs KommunTeknik AB Kent
Pergeus och nya bibliotekschefen Kurt Ek presenterar sig.
b) Rapport från arbetet med anledning av kritiken från
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i hantering av
barn och unga – Socialchefen Pámela Strömberg Ambros
lämnar en rapport på vad som skett sedan förra sammanträdet
med anledning av IVO:s kritik. Dnr KS 2014/35
c) Rapport ensamkommande flyktingbarn – socialchefen
Pámela Strömberg Ambros informerar om att de två första
barnen nu tagits emot. I avvaktan på att vårt eget planerade
boende (hem för vård eller boende – HVB-hem) blir klart
köper kommunen platser av grannkommun.
Rekrytering av föreståndare till boendet pågår. Också personalbemanningen i övrigt har också påbörjats. Samarbete med
överförmyndaren pågår.
Information till allmänheten kommer att genomföras när boendet är klart. Dnr KS 2013/192

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Svar på motion – Ny gångväg från Södergården till centrum (KS 2013/149)
Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att
- en ny gångväg skapas från Södergården via den östra sidan
mot Torsgatan och
- en trottoar ordnas utanför Vårdcentralen.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kungsörs KommunTeknik AB bedömer att det inte är möjligt att
tillgodose motionen i nuläget. En tillbyggnad ska ske vid
Södergården. Kommunen bör titta på möjligheterna efter det att
tillbyggnaden skett.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Lina Ekdahl inkommen 2013-05-06
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-10, § 73
 Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2014-02-05

Beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 33
Svar på motion – ge alla motioner ”ett svar
före datum” (KS 2013/303)
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att alla motioner
ska få ”ett svar före datum” som innebär att man ska få svar senast
sex månader efter det att motionen lämnades in.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i ett förslag till svar bl.a.
följande.
-

Ambitionen bör alltid vara att besvara motioner så snart som
möjligt. Helt klart är att olika motioner är olika komplexa i
sina förslag och därmed i behovet av beredningen inför ett
svar.

-

Kommunstyrelsens förvaltning har inget emot en mer summarisk behandling av motioner för att hänvisa eventuell utredning
till efter svaret på motionen.

-

Förvaltningen kan inte finna motiv för att låta motioner som
kan besvaras omgående avvakta för att andra motioner är äldre.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från AnneMarie Andersson inkommen 2013-11-04
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-11, § 126
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar på motionen
2014-02-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar AnneMarie
Andersson (C), med stöd av Hendrik Mayer (FP), bifall till
motionen.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget eller enligt AnneMarie Anderssons
och Hendrik Mayers yrkande om bifall till motionen. Ordföranden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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finner att kommunstyrelsen beslutat enligt AnneMarie Anderssons
och Hendrik Mayers yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Motioner ska få svar senast
sex månader efter det att motionen lämnades in.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ändra i arbetsordningen för kommunfullmäktige så att den lokala bestämmelsen
kring motioner stämmer med detta beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 34
Svar på motion – Valskogs centrum behöver
ett lyft (KS2011/227)
AnneMarie Anderssson (C) föreslår i en motion att Valskogs centrum får ett lyft och att
-

ett centrumprojekt genomförs i Valskog och där också skolans
centrala roll diskuteras

-

finansieringen tas ur det överskott som finns i budgeten för
folkhälsa eftersom förslaget har stark knytning till hälsa

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har varit remitterad till plankommittén, men yttrande
därifrån saknas.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i förslag till svar bl.a. att
miljön i Valskogs centrala delar, likt den i Kungsörs centrala delar,
är i behov av förnyelse. Istället för ett centrumprojekt föreslås att
medel tillskjuts för ett antal konkreta åtgärder, t.ex.
-

utsmyckning av Valskogs centrala delar med fokus på blomsterarrangemang och planteringar och renhållning

-

förbättring och upprustning av lekplats

Vidare förslås att frågan om café/mötesplats i Björskogsskolans
matsal överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från AnneMarie Andersson
 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-10-14, § 206
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2013-12-10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kungsörs KommunTeknik AB att
lämna ett kostnadsförlag på
- utsmyckning av Valskogs centrala delar med fokus på
blomsterarrangeman och planteringar samt renhållning
- förbättring och upprustning av lekplats

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Vidare överlämnas frågan om café/mötesplats i Björskogsskolans
matsal till barn- och utbildningsnämnden för bedömning och
beslut.
I och med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 35
Ny skola - val av utrednings- och projekteringsalternativ (KS2011/28)
Den nya styrgruppen Kung Karls skola har gett kommunstyrelsens
förvaltning ett uppdrag att formera de organisatoriska alternativen
i ett antal scenariebeskrivningar med tillhörande konsekvenser.
Detta har genomförts och redovisats i form av fem alternativa
scenarieförslag. Till var och ett av alternativen har beskrivits föroch nackdelar kring: organisation/verksamhet, personal, ekonomi,
lokaler, förskolor och övrigt.
Styrgruppen förordar två huvudförslag:
-

En ny 4-6 och 7-9 skola utifrån alternativ 1 – vilket innebär
att Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera
två förskoleavdelningar samt en ny 4-6 och 7-9 skola centralt.

-

En ny 7-9 skola utifrån alternativ 5 – vilket innebär att Hagaskolan blir en F-3 skola med 2 förskoleavdelningar, Västerskolan blir 4-6-skola med två förskoleavdelningar och en ny
7-9 skola centralt.

Kommunfullmäktige förutsätts besluta vilket av alternativen som
ska bli föremål för fortsatt utredning och projektering så att byggstart kan ske snarast.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunchefens skrivelse för styrgruppen 2014-02-11 med
bilagor.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden:

Justerandes sign

-

återremiss från Stellan Lund (M) och Christer Henriksson (V)
till styrgruppen för att få fram svar på frågor kring byggkostnader för de två förslagen och vilka konsekvenser förslagen får

-

AnneMarie Andersson (C) yrkar på en bordläggning för att en
bred information om de två alternativen innan beslut fattas av
alternativ. Detta behöver göras tillsammans med totala behovet
av investeringar. Ambitionen bör vara att beslut fattas före
halvårsskiftet.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Utöver detta finns styrgruppens förslag att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska ta ställning till vilket av alternativ 1 eller
alternativ 5 som ska bli föremål för fortsatt utredning och projektering så att byggstart kan ske snarast.
Kommunstyrelsens möte ajourneras under fem minuter.
När mötet återupptas redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition
enligt följande:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Om avgöras idag:
2. Ställningstagande till om det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet ska ske enligt alternativ 1 eller alternativ 5.
Om avgöras senare:
3. Stellan Lunds och Christer Henrikssons återremissyrkande mot
AnneMarie Anderssons bordläggningsyrkande.

Proposition 1

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för avgörande idag, röstar ja. Den som röstar för
avgörande senare röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), Lina Ekdahl (MP), Ingrid Gummeson (KD), Hendrik
Mayer (FP), Bo Jensen (FP) och Per Strengbom (S).
Nej röstar: AnneMarie Andersson (C), Christer Henriksson (V),
Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M).
Omröstningen utfaller med 7 ja- och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Proposition 2

Justerandes sign

Härefter ställer ordföranden styrgruppens förslag om fortsatt utredning och projekteringe enligt alternativ 1 mot utredning och projektering enligt alternativ 5 och finner att kommunstyrelsen besluProtokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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tat att de fortsatt utredning och projektering ska ske enligt
alternativ 1.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för utredning enligt alternativ 1, röstar ja. Den som
röstar för utredning enligt alternativ 5 röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), Hendrik Mayer (FP), Bo Jensen (FP) och Per Strengbom
(S).
Nej röstar: Lina Ekdahl (MP), Christer Henriksson (V), Stellan
Lund (M) och Niklas Magnusson (M) och Ingrid Gummeson
(KD).
AnneMarie Andersson (C) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja- och 5 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Med ordförandes utslagsröst har således kommunstyrelsen beslutat att fortsatt utredning och projektering ska
ske enligt alternativ 1.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att det fortsatta utrednings- och
projekteringsarbetet för ny skola i Kungsör ska genomföras enligt
alternativ 1 – en ny 4-6 och 7-9 skola – vilket innebär att Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar samt att en ny 4-6 och 7-9 skola byggs centralt.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Stellan Lund (M) och
Niklas Magnusson (M) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 36
Taxa för mat till äldre personer som vill äta
på Björskogsskolan i Valskog (KS 2014/51)
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2013
att personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog, ska ges
möjligheten att äta mat på Björskogsskolan.
Möjligheten att äta lunch på skolan gäller under terminstid då
köket är igång. Lunchen som kommer att erbjudas följer skolmatens rekommendationer och krav. I lunchen ingår smör, bröd,
dryck, sallad och kaffe.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att taxan för lunch ska vara
70 kronor per portion, samma pris som på Misteln.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-12, § 2
jämte tjänsteskrivelse
 Förlag till taxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer taxan för lunch till äldre som vill
äta på Björsskogsskolan i Valskog, i enlighet med förslaget.
Antagen taxa med begränsningar redovisas som KS-handling nr
x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 37
Taxor i Västra Mälardalens Kommunalförbund jämte ändring i förbundsordningen
(KS 2014/34)
Nu gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ger förbundet rätt att besluta om taxor och avgifter i verksamheten.
Ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 december
2013 har gjort klart att taxor som gäller myndighetsutövning inte
kan delegeras till kommunalförbund. I konsekvens av detta föreslår kommunalförbundet att respektive fullmäktigesförsamling
skyndsamt beslutar
-

anta Taxa för tillsyn enligt Lag (203:778 om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

-

om ändring i förbundsordningens § 4 enligt följande:
”Förbundet får besluta om de taxor och avgifter i verksamheten
som förbundet finner erforderliga, dock ej taxor som berör
myndighetsutövning. Taxor för myndighetsutövning ska
beredas av förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med förslag till årsbudget”

Västra Mälardalens Kommunalförbunds taxa för myndighetsutövning gäller
- tillsyn, sotning, brandskyddskontroll enligt lagen om skydd
mot olyckor samt
- taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2014-01-20
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

12

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24
-

antar Taxa för tillsyn enligt Lag (203:778 om skydd mot
olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

-

reviderar i Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsordnings § 4 enligt följande:
”Förbundet får besluta om de taxor och avgifter i verksamheten som förbundet finner erforderliga, dock ej taxor som
berör myndighetsutövning. Taxor för myndighetsutövning
ska beredas av förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med förslag till årsbudget”

Beslutet fattas under förutsättning att övriga medlemmar fattar
motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 38
Borgensavgift för kommunernas borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB
(KS 2013/339)
Kommunfullmäktige beslutade den 13 januari 2014 att bevilja
utökad borgen för Vafab Miljö AB.
Efter diskussion mellan majoriteten av kommunstyrelseordförandena föreslås att delägarkommunerna beslutar införa en
borgensavgift på 0,5 procent på respektive kommuns borgensåtagande gentemot Vafab Miljö AB.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-13, § 7
 VafabMiljö AB:s skrivelse, inkommen 2014-01-28

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inför en borgensavgift på 0,5 procent av
kommunens borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB.
Beslutet förutsätter att övriga delägare fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 39
Yttrande till landstinget över förslag till
förändring av den Gemensamma nämnden
för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna (KS 2014/47)
Landstingets förtroendemannakommitté ansvar för att föreslå hur
landstingets förtroendemannaorganisation ska ser ut för den kommande mandatperioden. Kommittén har tagit fram ett förslag som
är på remiss till landstingets partigrupper.
Kommittén föreslår att den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget
Västmanland och kommunerna ändras till en hjälpmedelsnämnd.
Uppgiften för nämnden förslås vara att samverka kring hjälpmedelshantering ur ett brukar- och finansiärsperspektiv och att ge
uppdrag till/beställa hjälpmedel från landstinget.
Övriga frågor som idag behandlas av den gemensamma nämnden
behandlas också på Västmanlands kommuner och landstings
beredning för vård och omsorg.
Kommunens synpunkter önskas senast den 15 mars 2014.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Landstinget Västmanlands skrivelse, inkommen 2014-02-11

Beslut

Kommunstyrelsen överlåter till socialnämnden att lämna kommunens yttrande i ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 40
Svar på Granskning av Intern kontroll
(KS 2012/369)
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun granskat hur kommunens arbete med den interna
kontrollen bedrivs.
KPMG konstaterar att intern kontroll har utförts men att rapporteringen inte har skett i enlighet med reglementet. De konstaterar
också att planerna sett likadana ut under flera år vilket enligt deras
mening inneburit att kontroller inte genomförts baserade på ändamålsenlig risk- och väsentlighetsbedömning. KPMG har också
noterat att det funnits tankar om att koppla den interna kontrollen
till kommunens modell för ledning och styrning, vilket de ser
positivt på.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
rapporten. Förvaltningen har inga invändningar mot vad som konstateras. Avsikten är att
-

införa uppföljning av den interna kontrollen som ett delmoment i kommunens modell för ledning och styrning vilket innebär att det ska finnas en plan för kommande år med en uppföljning i samband med de olika tertialboksluten, inklusive årsredovisningen

-

lägga ut uppföljningen på ett sätt som visar vilka områden som
har kontrollerats olika år och resultatet av dessa bakåt i tiden

Förvaltningens uppfattning är att med dessa åtgärder kommer arbetet med den interna kontrollen att utvecklas och riskerna i verksamheterna minska.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Revisorernas skrivelse, inkommen 2013-12-13 jämte revisionsrapport
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2014-01-20

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings förslag som svar på revisionsrapporten ”Granskning av Intern
kontroll”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl tjänsteskrivelse) akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 41
Svar på Granskning av Ägarstyrningen av de
kommunägda företagen (KS 2013/362)
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Kungsörs kommun granskat ägarstyrning och tillämpning av de
kommunala styrdokumenten för de kommunägda företagen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen, genom reviderade bolagsordningar och styrdokument samt dokumenterade beställningsområden och påbörjade ägardialoger m.m., tydliggjort både roller och ansvar i det formella systemet för kommunens ägarstyrning.
Revisorerna lämnar därutöver följande rekommendationer:
1. Att bolagsstyrningsrapporter tas fram fr.o.m. innevarande
räkenskapsår.
2. Att ägar- och bolagsföreträdare identifierar och närmare preciserar vad som eventuellt kan anses vara principiella större
frågor i de kommunägda företagen.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
rapporten. Av det framgår bl.a. att

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

det är mycket positivt att revisorerna delar förvaltningens
uppfattning om att ägarstyrningen av de kommunala bolagen
blivit tydligare och att rollfördelningen synliggjorts genom de
olika åtgärder som vidtagits under 2013.

-

bolagsstyrningsrapporter med avseende på 2013 kommer att
utarbetas under februari – mars 2014. Anvisningar har utformats på uppdrag av moderbolagets styrelse och information
om dessa har getts till såväl bolagens verkställande direktörer
som styrelseordföranden.

-

exempel på vad som kan utgöra principiella större frågor redovisas i avsnitt 1.2.1 ”Principiella frågor” i den, under 2013,
reviderade ”Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs
Kommunföretag AB”.

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen 201312-13 jämte revisionsrapport
Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl förvaltningens förslag till svar), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24


Beslut

Justerandes sign

Blad
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2013-02-12
med bilaga

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings förslag som svar på revisionsrapporten ”Granskning av Ägarstyrningen av de kommunägda företagen”.

Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl förvaltningens förslag till svar), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 42
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
(KS 2014/28)
Enligt förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ska förbundet tillhandahålla en, för förbundsmedlemmarna, gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL).
Varje kommunal nämnd eller bolag är personuppgiftsansvarig för
den personuppgiftsbehandling som förekommer inom dess förvaltning. Det finns därför skäl för samtliga nämnder/bolag att utse ett
personuppgiftsombud.
Sedan den 13 september 2011 är Anders Melkersson vid Västra
Mälardalens Kommunalförbund utsedd till personuppgiftsombud.
Kommunalförbundet föreslår att PA/löneansvariga Barbro
Andersson utses att ersätta Melkersson.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-12 § 128
 Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag 2014-01-14

Beslut

Kommunstyrelsens utser Barbro Andersson, Västra Mälardalens
Kommunalförbund som nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med den 1 mars 2014 efter Anders Melkersson.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Melkersson, Andersson, Västra Mälardalens
Kommunalförbund, Datainspektionen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 43
Uppdatering av utbildnings- och övningsplan
för Kungsörs kommun 2011-2014 enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser och
höjd beredskap (KS 2011/19)
En uppdaterad övergripande utbildnings- och övningsplan 20112014 enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser och höjd beredskap har tagits
fram. Varje förvaltning och bolag ansvarar därutöver för sina egna
aktiviteter.
Med hjälp av utbildning och övningar ska Kungsörs kommun få en
god förmåga att begränsa konsekvenserna av olyckor och kriser, få
en god förmåga att kunna leda och fatta beslut samt att kunna samverka med andra.
I förslaget till uppdaterad plan finns
- förslag till utbildningsinsatser 2014 och
- en redovisning av det som gjorts under 2011 - 2013. (De
insatser som inte verkställts har markerats med kursiv stil.)
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Förslag till uppdaterad plan

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer den uppdaterade utbildnings- och övningsplanen för Kungsörs kommun 2011-2014 enligt Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser och höjd beredskap.
Ny plan ska upprättas och detaljplaneras inför 2015-2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Beredskapssamordnaren VMKF, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 44
Uppföljning av uppdrag – ungdomsinflytande (KS 2014/31)
Som resultat av en motion har barn- och utbildningsnämnden fått i
uppdrag att utveckla och utforma former för det fortsatta ungdomsinflytandet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av sin nämnd
att utveckla och utforma formerna för ungdomsinflytande utifrån
följande:
-

För de yngre åldrarna kommer kommungemensamma elevrådsmöten med representanter från kommuns skolor att arrangeras minst en gång per läsår. Det blir en organiserad struktur
som bygger på de redan existerande elevråden.

-

Ansvaret för dessa träffar delas av skolan och kultur och fritid.

-

Till de kommungemensamma elevrådsmötena kommer politiker från kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämndens presidier att bjudas in.

-

Två veckor innan mötet skickas frågan till respektive skola om
vilka ärenden de vill ta upp. Därefter skickas en dagordning till
samtliga skolor.

Första träff ordnades den 6 februari 2014. Dagordningen till detta
möte innehöll bl.a.
-

Hur kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för barn
och ungdomar i Kungsörs kommun? Vad tycker våra barn och
ungdomar är viktigt?

-

Hur kan vi bredda arrangemangen i kommunen?

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-11, § 7
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-12-11, § 60
med tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten och önskar lycka till med
de fortsatta mötena.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommungemensamt
elevrådsmöte, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24
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§ 45
Bidrag till Kriscentrum för män 2014
(KS 2013/291)
Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV) ansöker om 28 700
kronor i verksamhetsbidrag för 2014. Resterande belopp – upp till
budget 1 339 000 kronor) söks från länets kommuner och landstinget.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att förvaltningen
skulle begära in en verksamhetsplan för 2014 ska begäras in innan
beslut om bidragsansökan fattas.
Kriscentrum för Män i Västmanland har kompletterat sin ansökan
enligt önskemål med brukarenkät, årsredovisning för räkenskapsåret 2012, verksamhetsberättelse 2012, statistik, en extern
utvärdering verksamheten 2009-2010 och verksamhetsplan 2013.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kriscentrum för Män i Västmanland ansökan, inkommen
2013-10-10
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-25, § 190 (återremiss)
 Kriscentrum för Män i Västmanlands komplettering

Beslut

Kommunstyrelsen överlåter till socialnämnden att fatta beslut i
ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kriscentrum för Män i Västmanland, ekonomichefen,
socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 46
Slutredovisning investering – Taklyftar
Södergården (KS 2013/386)
Kommunstyrelsen medgav i april 2013 att 125 000 kronor skulle
få ianspråktas ur investeringsbudgeten för investeringen ”Takliftar
Södergården”. Socialnämnden tillfördes ökade driftmedel under
avskrivningstiden – tio år. När investeringen genomförts skulle
slutredovisning ske till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har nu slutredovisat investeringen med noteringen att det under november 2013 monterades fem nya taklyftar
på Södergården, Ängen. De lyftar som ersattes var de äldsta och
sämst fungerande. Kostnaden blev 125 000 kronor.
Socialnämnden har ställt sig bakom slutredovisningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 74
 Socialnämndens protokoll 2014-02-04, § 9 jämte tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 47
Slutredovisning investering – Staket Grindstugans gruppboende (KS 2013/386)
Kommunstyrelsen medgav i april 2013 att 85 000 kronor skulle få
ianspråktas ur investeringsbudgeten för investeringen ”Staket
Grindstugans gruppboende”. Socialnämnden tillfördes ökade driftmedel under avskrivningstiden – 15 år. När investeringen genomförts skulle slutredovisning ske till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har nu slutredovisat investeringen med noteringen att staketet monterades under sommaren 2013. Resultatet
blev mycket lyckat då brukarna genom inhägnaden fick större möjlighet att fritt nyttja trädgården. Kostnaden blev 86 000 kronor.
Socialnämnden har ställt sig bakom slutredovisningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 71
 Socialnämndens protokoll 2014-02-04, § 10 jämte tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 48
Slutredovisning investering – Grovdiskmaskin Mistelns kök (KS 2013/386)
Kommunstyrelsen medgav i april 2013 att 155 000 kronor skulle
få ianspråktas ur investeringsbudgeten för investeringen ”Grovdiskmaskin Mistelns kök”. Socialnämnden tillfördes ökade driftmedel under avskrivningstiden – tio år. När investeringen genomförts skulle slutredovisning ske till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har nu slutredovisat investeringen med noteringen att den nya grovdiskmaskinen installerades under oktober
2013. Kostnaden blev 188 000 kronor.
Socialnämnden har ställt sig bakom slutredovisningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 72
 Socialnämndens protokoll 2014-02-04, § 11 jämte tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

25

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 49
Meddelanden delegationsbeslut
Tekniska chefen Kent Pergéus har den 28 januari 2014 beslutat om
förbud mot trafik med motordrivet fordon på Drottninggatan den 4
februari 07:00 – 16:00. Dnr KS 2014/45
VA-chef Lisa Jonsson har den 4 februari 2014 meddelat
Polismyndigheten att kommunen inte har något att erinra mot
Moderata samlingspartiets ansökan om allmän sammankomst för
torgmöten för politiska aktiviteter vid tolv tillfällen under augusti –
september 2014. Dnr KS 2014/41
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

§ 50
Meddelanden
Beredskapssamordnare Lena Mäenpää har svarat på en enkät om
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4
Krisberedskap. Dnr KS 2014/33
Inspektionsrapport från länsstyrelsens besök hos överförmyndaren
i Kungsörs kommun. Dnr KS 2014/44
Inbjudan från Sveriges Kommuner och landsting till Demokratidagen 2014, den 3 april på Folkets Hus i Stockholm. Anmälan
senast 3 mars.
Kännedomskopia av ”Samråd inför nedmontering stolpar på kalklinbanan i Kungsörs och Köpings kommuner” från Länsstyrelsen.
Dnr KS 2012/359
Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en enkät om sparsam
körning. Dnr KS 2014/50
Kommunchefen Per Bäckström har uppgiftsfördelat arbetsmiljöansvaret till var och en av de underställda cheferna. Ansvaret har
kvitterats av cheferna. Dnr KS 2014/29
Protokoll/minnesanteckningar från:


Minnesanteckningar från Kollektivtrafiknämndens beredning
2014-01-20



Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
sammanträde 2014-01-22, §§ 1-13

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

Städa bort julgranserbjudande. Svar ej önskat. Dnr KS 2014/30
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02-24

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign



14:1 – Cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär
år 2014 och cirkulärförteckning år 2013



14:4 – Ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. den 1
januari 2014



14:5 – Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknats

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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