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§ 98
Information
Följande information lämnas:
a) Sjukfrånvaro och hälsoenkät – personalchef Ulrika Junebark
visar statistik för sjukfrånvaro och kopplar ihop den med
svaren från medarenkäten kring hälsa. Vidare redovisas
översiktligt förslaget till ny hälso- och friskvårdspolicy med
förslag till införande av friskvårdspeng.
För att nå målen kring hälsa har fogats ett antal åtgärder.
En hälsoenkät (självskattning) har genomförts och de som
hamnar i riskgrupp erbjuds en hälsoprofilundersökning.
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
låter meddela att inget nytt finns att rapportera. Problemen att
rekrytera persona kvarstår. Dnr KS 2014/35
c) Rapport ensamkommande flyktingbarn – kommunchefen
Per Bäckström meddelar att arbetet med det nya boendet pågår
för fullt. Inga nya barn har kommit sedan sist. Efter sommaren
kommer troligen fler barn att placeras i kommunen.
Dnr KS 2013/192
d) Aktuellt från kultur och fritid – avdelningschef Astrid
Qvarnlöf redovisar från årets Ung Kultur Möts (UKM) och
Konst- och hantverkssafari.
Vidare redovisas:
- Kommunen deltar i det länsövergripande projektet Ett
teaterliv för alla, där också arrangörskapet vidgats
- Det kultur- och fritidspolitiska programmet är klart
- Kort om arbetet med Regional kulturplan
- Erfarenheter från kostgräsets första säsong
- Sportfältet har kompletterats med boulebanor
- En föreningsträff arrangeras nästa vecka. Fokus läggs på att
rekrytera och behålla medlemmar, ledare m.m.. SISU
deltar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Nya bibliotekschefen har börjat
Kulturgrupp och aktivitetsgrupp arbetar
Arbetet med kultur- och fritidsguide
70-80 evenemang har anmälts och marknadsförts via
kommunens hemsida under året.

Kommande evenemang:
- Nationaldagen med välkomnande av nya svenska
medborgare
- Allsång på Kungsörstorp
- Thor Modéendagarna
- Höstmässan
- Kulturveckan
- Prova-på idrottsdag
e) Rapport från den strategiska gruppen – kanslichefen Eva
Kristina Andersson lämnar en kort rapport från den strategiska
gruppens möten under våren 2014. Fyra möten har genomförts
och större frågor som diskuterats är bl.a.:
-

-

Förslag kring fordonshantering – bl.a. ny resepolicy,
fordonspolicy, handlingsplan för utbyte och organisering
av fordon, riktlinjer vid inköp av nya fordon och eventuell
centralisering av fordonsorganisationen.
Arbete med ett ANDT-program (alkohol, narkotika, droger
och tobak)
Upplägg av arbete för att få fram ny vision
Lån av sammanträdesrum i kommunhuset – vilka och hur
Utbildning av förtroendevalda efter höstens val
Hantering av frågan om utegym i och med att LONAansökan avslogs
Nät för bredband
Elektronisk informationsskylt utmed E20

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Budgetramar för 2015 med plan 2016-2017
(KS 2014/109)
Budget- och bokslutsberedningen har gått igenom kända budgetförutsättningar inklusive volymförändringar och nämndernas
önskemål om utökningar. Beredningens förslag sammanfattas i
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2014-05-12, § 3
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-05-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att arbeta med följande ramar för 2015 och plan för 2016-2017 (exklusive förändringar med anledning av kommande byggnationer), i tusentals
kronor:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Ram
Plan
Plan
2015
2016
2017
67,2
68,4
69,6
177,8
181,8
185,7
187,2
192,5
197,8

Äskanden om inventarier och RFID till biblioteket samt skolans
IT-satsning hänvisas till investeringsbudgeten. Sedvanliga blanketter ska användas.
Finansens nettoram 2015 beräknas till 437,7 miljoner kronor och
plan för 2016-2017 till 449,5 respektive 460,4 miljoner kronor.
Detta medför att ett överskott om 5,5 miljoner kronor kan genereras för 2015. För 2016 och 2017 beräknas ett överskott om 6,9
respektive 7,4 miljoner kronor (exklusive förändringar med
anledning av kommande byggnationer).
Kommunstyrelse och nämnder ges i uppdrag att
Justerandes sign

se över sin organisation och söka vägar för att bli effektivare
och därmed mer kostnadseffektiva främst med tanke på
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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nybyggnationer. Uppdraget redovisas till kommande budgetmöte
-

arbeta fram en detaljbudget, inklusive internkontrollplan och
inriktningsmål för 2015, som redovisas för kommunstyrelsen
den 24 november och därefter kommunfullmäktige den 8
december 2014.

Investeringsvolymen för 2015 maximeras till tio miljoner kronor,
exklusive bolagskoncernen.
Internräntan fastställs till oförändrat 2,5 procent.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 100
Kommungemensamma mål 2015
(KS 2014/134)
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2013 nya kommungemensamma mål för 2014 efter en process i en tvärpolisk arbetsgrupp
tillsammans med kommunens chefstjänstemän.
Dessa mål bryts ner i nämndvisa inriktningsmål, förvaltningsvisa
effektmål som i sin tur utgör grunden för enheternas aktivitetsplaner.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-10, § 61
 Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2014-05-12, § 4

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande kommungemensamma
mål ska gälla även 2015:
-

-

Justerandes sign

Kungsörs kommun ska – för våra medborgare – vara en god
och attraktiv plats att bo och leva i
Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt
hållbara utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv
Kungsörs kommun ska vara en kommun där alla individer och
grupper upplever att de har inflytande och möjlighet att
påverka den egna livssituationen.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 101
Delårsbokslut per den 30 april 2014
(KS 2014/168)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsrapport per den 30 april 2014 efter underlag från nämnder och bolag samt diskussioner med förvaltningschefer/verkställande direktörer.
Prognosen pekar på:
- Kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Finansiering

+ 500 000 kr
- 1 000 000 kr
0
+ 1 000 000 kr

Resultatet på helår beräknas till 5,1miljoner kronor, vilket är
500 000 kronor bättre än budgeterat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Förslag till delårsrapport för Kungsörs kommun per den 30
april 2014

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den
till handlingarna.
Godkänt delårsbokslut redovisas som KS-handling nr x/2012.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 102
Bokslut och årsredovisning 2013 för Västra
Mälardalens Kommunalförbund (KS 2014/77)
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Revisorerna konstaterar att kommunalförbundet generellt bedriver
en bra verksamhet med många positiva effekter för medlemskommunerna. Revisorerna riktar dock anmärkning mot direktionen,
men tillstyrker ansvarsfrihet. Kritiken gäller verksamheternas
lokalisering och att tidigare överskott, och skulder till, medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör finansierar del av de
skattefinansierade verksamheterna.
Kommunfullmäktige har följande tre handlingsalternativ:
-

bevilja ansvarsfrihet och rikta anmärkning mot direktionen, i
enlighet med revisorernas förslag

-

bevilja ansvarsfrihet men inte rikta anmärkning mot direktionen med en motivering varför detta ställningstagande gjorts

-

att inte bevilja ansvarsfrihet med en motivering varför detta
ställningstagande gjorts

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvarsfrihet beviljas
och har förslag på motivering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens kommunalförbund med protokollsutdrag
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-24, § 55
 Revisionsberättelse för år 2013, Västra Mälardalens Kommunalförbund 2014-04-28
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-05-08

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2013.
Motiveringen för att inte rikta anmärkning är följande:
Kommunfullmäktige instämmer i revisorernas bedömning att
VMKF inneburit positiva effekter för medlemskommunerna. I samband med förbundets bildande år 2006 beräknades att kommunerna (KAK) skulle spara minst 7,2 miljoner kronor per år på några
års sikt. Vidare var syftet att vinna följande fördelar:
- Högre kvalitet med möjligheter till specialisering
- Bättre servicenivå
- Minskad sårbarhet
- Större utvecklingspotential
- Minskade IT/systemkostnader
- Förmånliga upphandlingar med större volymer
- Mer attraktiva arbetsplatser
Den utredningsrapport, av extern utredare, som gjordes i medlemskommunernas regi under år 2013 visar också att förbundet
uppfattas fungera bra och ge mervärden i jämförelse med drift i
egen regi i de respektive medlemskommunerna.
Revisorernas anmärker mot att verksamheterna är lokaliserade på
flera platser och menar att detta inte skulle medföra en effektiv
verksamhet. Kommunfullmäktige menar att all samverkan mellan
olika kommuner bygger på överenskommelse om många olika
parametrar. Olika verksamheters lokalisering var en sådan parameter som överenskoms om vid förbundets bildande, och är alltså
inte okänd för kommunfullmäktige. Den utredningsrapport som
gjordes år 2013 visar dessutom att de olika verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Kommunfullmäktige är väl medveten om medlemsavgifterna för
kommunerna Köping, Arboga och Kungsör måste höjas för de
skattefinansierade verksamheterna när skulden till dessa kommuner är reglerade. Att medlemmarna är skyldiga att betala sina
kostnader till ett kommunalförbund finns reglerat i lag. Vidare bör
noteras att det faktum att aktuella verksamheter finansierats med
tidigare överskott inte heller är något redovisningsmässigt
felaktigt förfarande eller onormalt.
Kommunfullmäktige anser sammanfattningsvis att VMKF:s direktion leder förbundet på ett för förbundet och medlemskommunerna

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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förtjänstfullt sätt. Direktionen och förbundets ledning bevakar utvecklingen i omvärlden och söker fortlöpande möjligheter till att
utveckla processer och arbetssätt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 103
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.
När ärendet behandlades på kommunfullmäktige i mars beslutades
om återremiss med stöd av kommunallagens regel för minoritetsåterremiss. Återremissen var till kommunstyrelsen för ytterligare
utredning av de båda alternativen.
En kärngrupp bestående av kommunchefen, ekonomichefen, barnoch utbildningschefen och tekniska chefen har tagit fram svar på
frågorna. Dessa har redovisats för styrgruppen för nya skolan.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunchefens skrivelse för styrgruppen 2014-02-11 med
bilagor
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-10, § 32
 Kompletterande frågor som skolbyggnationen från tre allianspartier samt kärngruppens svar på dessa 2014-04-16
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Efter kommunstyrelsens överläggning ställer ordföranden styrgruppens båda huvudförslag
- alternativ 1 – en ny 4-6 och 7-9 skola och
- alternativ 5 – en ny 7-9 skola
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet ska genomföras enligt
alternativ 1.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för utredning och projektering enligt alternativ 1
röstar ja. Den som röstar för utredning och projektering 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: AnneMarie Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio
Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M) och Ingrid
Gummeson (KD).
Omröstningen utfaller med 5 ja- och 6 nejröster. Kommunstyrelsen
har således beslutat att utredning och projektering ska ske enligt
alternativ 5.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i Kungsör ska genomföras enligt
alternativ 5 – en ny 7-9 skola – vilket innebär att Hagaskolan blir
en F-3 skola med 2 förskoleavdelningar, Västerskolan blir 4-6skola med två förskoleavdelningar och en ny 7-9 skola centralt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 104
Hälso- och friskvårdspolicy för Kungsörs
kommun (KS 2014/171)
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till
hälso- och friskvårdspolicy för Kungsörs kommun och dess
bolagskoncern.
Policyn innehåller mål med hälso- och friskvårdpolicy, ansvar och
uppdrag samt subvention av friskvård (friskvårdspeng)
Till policyn kan kopplas tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Hälso-och friskvårdspolicy
 Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2014-04-30, § 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Hälso- och friskvårdspolicy för Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.
Reglerna om friskvårdspeng gäller från den 1 januari 2015. Policyns övriga delar gäller från den 15 juni 2014.
Kommunstyrelsens förvaltning får utfärda tillämpningsanvisningar
till denna policy.
Antagen policy redovisas som KS-handling nr xx/2014.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar AnneMarie Andersson (C) att friskvårdsbidraget ska ökas från 600 till 1 000 kronor.
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa
proposition enligt följande:
1. Framskrivet förslag om friskvårdsbidrag om 600 kronor mot
AnneMarie Andersson yrkanden om friskvårdsbidrag om 1 000
kronor
2. Ställningstagande till framskrivet förslag i övrigt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer framskrivet förslag om friskvårdsbidrag om
600 mot AnneMarie Anderssons förslag om 1 000 kronor mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att friskvårdsbidraget ska vara 600 kronor.
Votering begärs och ska genomföra.
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns.
Den som röstar för ett friskvårdsbidrag om 600 kronor röstar ja.
Den som röstar för ett friskvårdsbidrag om 1000 kronor röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), Sergio Estrada (V), Ingrid Gummeson (KD) och Per
Strengbom (S).
Nej röstar: AnneMarie Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Stellan
Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hendrik Mayer (FP) och Bo
Jensen (FP).
Omröstningen utfaller med 5 ja- och 6 nejröster. Kommunstyrelsen
har således beslutat att friskvårdsbidraget ska vara 1 000 kronor.

Proposition 2

Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget i övrigt och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Hälso- och friskvårdspolicy för Kungsörs kommun i enlighet med förslaget, dock med ändringen att
friskvårdsbidraget ska vara 1 000 kronor.
Reglerna om friskvårdspeng gäller från den 1 januari 2015. Policyns övriga delar gäller från den 15 juni 2014.
Kommunstyrelsens förvaltning får utfärda tillämpningsanvisningar
till denna policy.

Antagen policy redovisas som KS-handling nr xx/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 105
Revidering av Avgifter för Kungörs bibliotek
och Taxa för kopiering m.m. (KS 2014/170)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ändringar i avgifterna för
Kungsörs bibliotek. Som en konsekvens av det, även ändring i
taxan för kopiering.
All kopieringsservice till allmänhet utifrån egna original hänvisas
till biblioteket.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-05-11
med bilagor.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar
-

Avgifter för Kungörs bibliotek
Taxa för kopiering m.m.

i enlighet med förvaltningens förslag.
De reviderade avgifterna och taxan redovisas som KS-handling nr
x och x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 106
Samverkan kring överförmyndarverksamheten i Köping, Arboga och Kungsör
(KS 2014/26)
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 att från och med
den 1 februari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd
tillsammans med Köpings och Arboga kommuner. I samband med
detta fastslogs att bl.a. styrdokument får behandlas efterhand under
året.
Nu har kommunerna i samverkan arbetat fram förslag till:
- avtal mellan de samverkande kommunerna - I avtalet berörs
bl.a. nämndens sammansättning, organisation, verksamhetsstyrning, budget och insyn samt kostnadsfördelning
- reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-05-15
med bilagor.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Köpings kommun ska vara
värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden och
dess kansli.
Kommunfullmäktige antar
-

Avtal mellan de samverkande kommunerna kring
överförmyndarverksamhet
Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden

i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet ovan gäller under förutsättning att övriga kommuner
fattar motsvarande beslut.
Det antagna avtalet och reglementet redovisas som KS-handling
nr x och x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 107
Bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)
(KS 2014/172)
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog den 20 oktober
2013 ett förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda. För att äga giltighet krävs ett lokalt
antagande av bestämmelser med tillhörande bilaga.
Bestämmelserna är helt nya och är tänkt att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet
2014 eller senare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2013:74 med
bilagor
 Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2014-04-30, § 3

Beslut

Kommunstyrelsen antar bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Det antagna avtalet och reglementet redovisas som KS-handling
nr x och x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 108
Översiktsplan för Kungsörs kommun –
utställning (KS 2013/229)
Arbetet med den nya översiktsplanen för Kungsörs kommun är nu
framme vid utställningsfasen, vilket är den sista av de tre dialogomgångarna.
En utställningshandling har sammanställts och kommer att ställas
ut från början av juni till början av augusti 2014.
Avsikten med utställningen är främst att ge svar på inkomna synpunkter under tidigare samråd och att tillkännage hur kommunen
har värderat dessa i en reviderad plan. Den ska också utgöra ett
stöd för mindre och slutgiltiga revideringar av planen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), innan planen antas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Utställningshandling 2014-05-12 med tillhörande MKB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslaget till Översiktsplan för
Kungsörs kommun med tillhörande miljökonsekvensutredning
under perioden 2014-06-09– 08-12.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 109
Samråd av förslag till detaljplan för fastigheten Skillinge 6:16 i Skillingeudd, EDP 202
(KS 2013/342)
Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommunen
tagit fram en samrådshandling.
Planen krävs för att ändra användningssättet för fastigheten
tillhörande IOGT/NTO från samlingslokal till bostadsändamål.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
 Samrådshandling

Beslut

Kommunstyrelsen skickar ut förslaget till detaljplan för samråd
enligt modellen för enkelt planförfarande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 110
Behov av lokaler för socialförvaltningen –
samråd (KS 2014/125)
Socialnämnden har godkänt ett förslag som innebär att
-

individ- och familjeomsorgens lokaler utökas genom en
tillbyggnad bestående av sex kontorsarbetsplatser

-

hemvårdens verksamheter samordnas i Kungsörs Fastighets
AB:s tidigare kontorslokaler på Kinnekullevägen

-

en ny samordnad arbetsmarknadsenhet

Nämnden beslutade samtidigt att samråd skulle tas med
kommunstyrelsen för godkännande av planering och projektering
av tillbyggnad/ombyggnad för de tre lokalärendena.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
 Socialnämndens protokoll 2014-04-08, § 26 med tillhörande
tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot socialnämndens planer.
Ökade hyror ska täckas inom socialnämndens budget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 111
Byggande av läktare och toalett i ishallen –
uppdrag (KS 2014/173)
Kommunstyrelsens förvaltning önskar besked från kommunstyrelsen om man ska fortsätta utreda frågan om ny läktare och
toalett i ishallen.
Läktaren som idag finns i ishallen är i dåligt skick och renoveras
upp inför varje säsong. Det saknas toalett inne i ishallen.
Kungsörs ishockeyklubb har tagit fram ett underlag för byggande
av ny läktare och handikappanpassad toalett i ishallen. I underlaget
framgår prisuppgifter för material och arbetskostnad om 445 300
kronor. Klubben är villig att ställa upp med arbetskraft för att hålla
nere kostnaderna.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda
byggande av läktare och toalett i ishallen för att bl.a. klargöra vad
Kungsörs Ishockeyklubb får och kan hjälpa till med och hur det
påverkar kostnadsbilden.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 112
Investering – Staket till förskolan Frida
(KS 2014/166)
Barn- och utbildningschefen föreslår en investering – Staket till
förskolan Frida. Med staket skapas
- en säker och trygg miljö för barnen samt
- förutsättningar för ett flexiblare och effektivare arbetssätt
- en inspirerande lekmiljö som ger som ger förskolebarn
förutsättningar och möjlighet att lära och utvecklas
Investeringen beräknas till 70 000 kronor.
Om investeringen beviljas kommer det att innebära höjda kostnader i driftbudget (avskrivningskostnader) under 20 år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-04-30

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Staket Förskolan
Frida”. Investeringen får ianspråkta 70 000 kronor ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs de ökade
driftmedel under avskrivningstiden – 20 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 113
Investering – Inventarier till individ- och
familjeomsorgens tillkommande kontorslokaler (KS 2014/158)
Socialchefen föreslår en investering – Inventarier till IFO-kontor.
Förvaltningen planerar för sex nya kontorsrum. Inventarierna
behövs till dessa. Investeringen och tillbyggnaden innebär
- att all personal får egna arbetsplatser
- samtalsrummen kan användas till det som de är avsedda till
- personalen får en säkrare arbetsmiljö
- klienterna kan tala ostört i samtalsrum och risken för att höras
till intilliggande rum på grund av lyhördhet minimeras
Investeringen – inventarierna - beräknas till 124 800 kronor.
Om investeringen beviljas kommer det att innebära höjda kostnader i driftbudget (avskrivningskostnader) under 10 år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-04-28

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inventarier IFO”. Investeringen får ianspråkta 125 000 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

Socialnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 114
Investering – Inventarier till nya verksamhetslokaler för samordnad hemvård
(KS 2014/161)
Socialchefen föreslår en investering – Inventarier till nya verksamhetslokaler för samordnad hemvård. Förvaltningen planerar att
samla verksamheterna i Kungsörs Fastighets AB:s gamla kontorslokaler på Kinnekullevägen.
Inventarier behövs till lokalerna. Investeringen och tillbyggnaden
innebär
- att både personal och chefer ryms
- bättre arbetsmiljö för personalen i det dagliga arbetet
- det dagliga arbetet underlättas genom den naturliga kontakt
som de olika grupperna får i och med de gemensamma
lokalerna
Investeringen – inventarierna - beräknas till 230 000 kronor.
Om investeringen beviljas kommer det att innebära höjda kostnader i driftbudget (avskrivningskostnader) under 10 år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-05-08

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inventarier samordnad
hemvård”. Investeringen får ianspråkta 230 000 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

Socialnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 115
Kungsörs kommuns miljöpriser 2014
(KS 2014/174)
Kungsörs kommuns miljöpriser delas ut vartannat år. Årets priser
delas ut den 5 juni, under världsmiljöveckan.
Ett pris tilldelas företag, organisation eller privatperson som under
senaste tiden gjort insatser som har positiv inverkan på vår miljö.
Det andra priset tilldelas någon, enskild eller grupp, i den kommunala verksamheten som har bidragit till en positiv inverkan på
miljöområdet.
Allmänhet och företag har getts möjlighet att nominera kandidater.
Fyra externa kandidater har nominerats, men ingen intern.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Nomineringar till Kungsörs miljöpris 2014

Beslut

Kommunstyrelsen utser LRF Kung Karl som mottagare för det
externa miljöpristagare 2014.
Förvaltningsledningen får i uppdrag att se om förutsättningar
finns att dela ut ett internt pris under hösten 2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 116
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchefen Per Bäckström har den 22 april 2014, § 11
preciserat kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen om
utlottning av flaggor till kommuninvånare i framtagna Riktlinjer
för utlottning av flaggor till kommuninvånare. Dnr KS 2014/150
Kommunchefen Per Bäckström har den 7 maj 2014, § 12, förordnat följande personer, att utöver egen tjänst, vara kommunchef:
- ekonomichefen Bo Granudd 2014-06-06 – 27
- socialchefen Pámela Strömberg Ambros 2014-06-28 – 07-06
- tekniska chefen Kent Pergéus 2014-07-07 – 13.
Dnr KS 2014/3
Avdelningschef kultur, fritid, turism och information Astrid
Qvarnlöf har den 12 maj 2014, § 15, beviljat bidrag till studieförbunden för verksamhet under 2013. Dnr KS 2014/58
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 117
Meddelanden
Tillståndsbevis från polismyndigheten i Västmanlands län för 1:a
majfirande – demonstrationståg med paradorkester samt möte.
Socialdemokraterna i Kungsör. Dnr KS 2014/138
Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt - RJY 781 Kungsör – Vadstena. Dnr KS 2014/148
Kallelse till Förbundsmöte med Västmanlands Kommuner och
Landsting den 9 maj 2014.
Ekonomisk flerårsplan 2015-2017 från Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2014/153
Slutgilig version av årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Dnr KS 2014/77
Lantmäterihandlingar berörande Fylgia 4, Kungsör 3:1 och 5:478,
Fänriken 2, Kungsör 3:1 och Nanna 2, Kaplanen 8, Runna 1:23
och 2:1, Västerskolan 1 och 2, Lockmora 1:32 och 1:34.
Dnr KS 2011/184
Kallelse till lantmäterisammanträde gällande omprövning av
Skäftruna ga: 1-2.
Utvecklingsstrateg Daniel Artaeus har skrivit ett svar på remiss,
regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län. Svaret
är undertecknat av Pelle Strengbom och Per Bäckström. Dnr KS
2014/160

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Protokollsutdrag från:


Västra Mälardalens Myndighetsförbunds sammanträde 201304-23 § 49 Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och
årsredovisning 2013”

Protokoll/minnesanteckningar från:


Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
sammanträde 2014-04-23



Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
sammanträde 2014-04-07

Undertecknade avtal:

Beslut

Justerandes sign

-

Bibliotekschefen Kurt Ek har undertecknat ett avtal för
websystemet GlobalGrant. Dnr KS 2014/140

-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat amavtal för
byggarbeten. Dnr KS 2014/159

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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