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Kommunstyrelsen

Blad

2014-08-25

§ 125
Information
Följande information lämnas:
a) Rapport ensamkommande flyktingbarn – kommunchefen
Per Bäckström informerar om att kommunen nu tagit emot elva
flyktingbarn – fem flickor och sex pojkar till det nya
flyktingboendet Skogsudden HVB. Verksamheten är igång.
Invigning kommer att ske. Ytterligare personal ska anställas.
Dnr KS 2013/192
b) Rapport från arbetet med anledning av kritiken från
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i hantering av
barn och unga – Konsulenten Caroline de Carro presenterar
sig och redovisar att IVO nu dragit tillbaka sitt vite. De var
nöjda med de åtgärder som vidtagits i samband med sitt besök.
Några frågor återstår. En rapport skickades in efter socialnämndens myndighetsutskott förra veckan.
Svårt att få tag på rätt personal. Rekryteringsbolag hjälper till
med rekryteringen. Konsulter används för att klara situationen i
nuläget. Dnr KS 2014/35
c) Rasrisk och översvämningsrisk – i anslutning till föregående
sammanträde ställdes frågor kring detta. Ett svar på frågorna
har tagits fram och lämnats ut.
Utredningsstrateg Daniel Artaeus redovisar det och hur frågorna om ras- och översvämningsrisker hanterats i översiktsplanearbetet. Dnr KS 2014/207
d) Lägesrapport från den stora skogsbranden i Västmanland
– kommunchef Per Bäckström beskriver brandförloppet, arbetet i USAM, statens ledning av arbetet och arbetet i vår egen
organisation.
Kungsör, Arboga och Köpings kommuner har hjälpt till med
vår beredskapssamordnare, frivilliga resursgrupperna, informationsfunktion, räddningstjänsten, kommunens POSOMgrupp.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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En extra kartläggning av möjliga evakueringsplatser har genomförts.
Kommunen kommer att kunna återsöka kostnader för sina
hjälpinsatser.
e) Lägesrapport från målstyrningsarbetet – kommunchef Per
Bäckström informerar om läget:
-

Mål finns på alla nivåer, i alla instanser

-

Kommunstyrelsens målkedja och aktivitetsplan redovisas
översiktligt

-

En modell håller på att tas fram för hur uppföljning av
aktiviteter och mål.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen konstaterar dock att socialförvaltningen gjort ett
gott arbetet efter kritiken från IVO i hantering av barn och unga.
Ytterligare rapporter till kommunstyrelsen är inte nödvändiga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 126
Svar på motion – webbsända kommunfullmäktigesammanträden (KS 2012/108)
Annika Johansson (C) föreslår i en motion att kommunen ska börja
sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse att förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda detta under förutsättning att kommunfullmäktige är villiga att avsätta de ekonomiska resurser som
krävs för webbsändning (utrustning och personal). Uppdraget bör i
så fall ges med inriktning att webbsändning kan ordnas den dag vi
kan vara i egna lokaler, vilket förhoppningsvis infaller när den nya
Kung Karls skola står klar.
Ärendet återremitterades till förvaltningen för genomförande av
försök med upptagning med enklare utrustning.
Provfilmning har genomförts och visats för kommunstyrelsen. Förvaltningen uppfattade reaktionerna på detta som att alla var enliga
om att det inte är aktuellt att webbsända sammanträdena så länge
mötena sker i nuvarande lokal. Därmed kvarstår förvaltningens
tidigare förslag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Annika Johansson
 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag 2013-12-02
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-15, § 194 (återremiss)
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-08-11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om webbsända kommunfullmäktigesammanträden utifrån situationen just nu. Frågan kan
eventuellt aktualiseras igen när fullmäktiges sammanträden kan
hållas i egna lokaler.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

4

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Reservation

Justerandes sign

2014-08-25
Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig AnneMarie
Andersson (C).

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Reservation mot svar på motion om webbsända fullmäktigesammanträden.
KS 2012/108
2014‐08‐24

Centerpartiet föreslog den 20 mars 2012 i en motion att börja webbsända
fullmäktigesammanträden. Bakgrunden till förslaget är att skapa delaktighet och insyn i det
politiska arbetet. En grundläggande förutsättning för delaktighet är transparens och
öppenhet där kommunen öppet redovisar det politiska arbetet.

Våren 2014, 2 år, senare, resulterade motionen i en testsändning med enkel teknik. På
kommunstyrelsen i juni visades filmupptagningen på följt av en diskussion där flera
framförde att dålig ljud‐ och bildupptagning och dålig lokal som skäl till att inte gå vidare i
frågan.

Centerpartiet är inte eniga med det svar som nu ges, 2014‐08‐24. Vi instämmer i att lokalen
inte är optimal men anser att det finns tekniskt möjliga lösningar för webbsända
fullmäktigesammanträden. Det är enbart en dålig ursäkt för att inte vilja göra något för att
förbättra medborgares insyn. Hade det funnit en ambition att stärka och värna öppenhet så
hade nämnden kommit med ett annat svar och avsatt resurser.

Centerpartiet reserverar sig härmed mot svar på motion.
Centerpartiet
AnneMarie Andersson
Petter Westlund
Madelene Eriksson
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§ 127
Svar på medborgarförslag – Brandstationsgropen (KS 2014/167)
Thord Winblad von Walter föreslår i ett medborgarförslag att
brandstationsgropen görs till en oas för alla. Förslagsställaren
föreslår bl.a. planteringar, bänkar och bord, grillplats, papperskorg,
fågelholkar, lekpark med gungor och klätterställning, fotbollsmål
och volleybollnät.
Medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Förvaltningen ser positivt på förslagställarens tankar och idéer
men ser dock inte att det i nuläget inte finns ekonomiska eller
planeringsmässiga förutsättningar för att starta ytterligare projekt
av detta slag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Medborgarförslag från Thord Winblad von Walter
 Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09, § 73
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-08-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att för närvarande inte vidta några
ytterligare åtgärder med anledning av medborgarförslaget, man
att ta med sig de tankar och idéer för utveckling av det aktuella
området som framförts i samband med kommande centrumutvecklingsarbete.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 128
Handlingsplan – hot och våld mot tjänstemän och förtroendevalda i Kungsörs
kommun (KS 2014/247)
Kommunstyrelsens förvaltning har, på uppdrag av kommunfullmäktige, tagit fram ett förslag till handlingsplan gällande hot och
våld mot förtroendevalda och tjänstemän.
Planen är resultatet av en motion inlämnad av Sergio Estrada (V)
och Christer Henriksson (V).
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-08-14
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan – hot och våld mot
tjänstemän och förtroendevalda i Kungsörs kommun.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 129
Ändrat datum för konstituerande sammanträde med nyvalda kommunfullmäktige
(KS 2013/251)
Kommunfullmäktige har beslutat att konstituerande sammanträde
med nyvalda kommunfullmäktige ska hållas den 3 november
klockan 18.30.
Kommunallagen har ändrats. Tidigare var mandatperioden fyra år
från och med den 1 november. Nu är den fyra år från och med den
15 oktober.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tidigarelägger konstituerande sammanträde
med nyvalda kommunfullmäktige från den 3 november till den 20
oktober 2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 130
Svar på revisionsrapport – Granskning av
årsbokslut och årsredovisning 2013
(KS 2013/337)
KMPG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning. I rapporten skriver de:
”Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har
i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.”
I sin rapport lämnar de följande rekommendation:
-

att kommunen, som en del av arbetet med att ta fram årsredovisningen, årligen gör en detaljerad avstämning mot rekommendationerna och att denna dokumenteras och bifogas
bokslutsdokumentationen.

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Revisionsrapport
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2014-06-26

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Granskning årsbokslut och årsredovisning”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande
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§ 131
Investering – Hemtjänstfordon
(KS 2014/211)
Socialnämnden önskar investera i ett nytt hemtjänstfordon. Hemtjänsten har idag två bilar som enligt kommunens verkstad är
skrotfärdiga. En hyrbil används idag då speciellt en av bilarna är
en fara i trafiken.
Investeringen beräknas till 200 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-06-18

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Hemtjänstfordon”. Investeringen får ianspråkta 200 000 kronor ur kommunens investeringsbudget 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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§ 132
Investering – Ny bil LSS/Trygg hemgång
(KS 2014/237)
Socialnämnden önskar investera i en ny bil till LSS. Den nuvarande bilen är gammal och utsliten och beräknas kosta mycket i reparationer framöver.
Syftet är att sjuksköterskor inom LSS och personal i Trygg hemgång ska ha en bil gemensamt för att kunna ta sig till gruppboenden och de brukare som inte bor centralt i Kungsör.
Investeringen beräknas till 200 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-06-30

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Ny bil LSS/Trygg hemgång”. Investeringen får ianspråkta 200 000 kronor ur kommunens investeringsbudget 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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§ 133
Nytt rum i bibliotekets källare (KS 2014/218)
Kommunstyrelsens förvaltning önskar utveckla outnyttjade ytor på
bibliotekets källar-/kontorsplan för att få in fler funktioner, t.ex.
studierum och läs- och datorplatser.
Enligt den kostnadsberäkning som Kungsörs KommunTeknik AB
gjort kostar ombyggnaden inklusive ventilation cirka 180 000
kronor. Den ökade hyreskostnaden som investeringen resulterar i
ryms inom bibliotekets befintliga ekonomiska ram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2014-06-30

Beslut

Kommunstyrelsen medger förvaltning rätt att beställa ombyggnad
i bibliotekets källare enligt förslaget. Den utökade hyreskostnaden
ska rymmas i bibliotekets befintliga ekonomiska ram.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

KKTAB, avdelningschefen, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 134
Trafiksituationen korsningen Kungsgatan –
Malmbergavägen (KS 2014/248)
Korsningen Kungsgatan – Malmbergavägen och Granlidsvägen
utgör en riskfylld trafikplats. Sikten är inte tillfredställande och ett
stort antal olyckor har inträffat.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att stopplikt införs i aktuell
korsning för trafik från Malmbergavägen och Granlidsvägen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-08-08

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i egenskap av trafiknämnd, att införa
stopplikt från Malmbergavägen liksom från Granlidsvägen samt
att stoppskyltar ska sättas upp i enlighet med detta.
Stopplikten gäller från och med den 1 oktober 2014 och tillsvidare.
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att se till att beslutet
kungörs i laga ordning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 135
Meddelanden delegationsbeslut
T.F kommunchefen Kent Pergeus har den 11 juli 2014, § 13, förordnat Ronnie Björkrot att utöver egen tjänst vara teknisk chef
under tekniska chefens ledighet 2014-07-12 – 2014-08-03. Dnr
KS 2014/70
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 13 augusti
2014, § 14, beslutat att kommunen ska uppvakta Kungsörs Segelsällskap vid deras 100-årsjublieum med en penningåva om fem
tusen kronor. Gåvan ska användas i föreningens ungdomsverksamhet. Dnr KS 2014/249
Kommunchefen Per Bäckström har den 13 augusti 2014, § 15, förordnat ekonomichef Bo Granudd att utöver egen tjänst vara
kommunchef under kommunchefens ledighet 2014-08-15--17.
Dnr KS 2014/3
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 136
Meddelanden
Kopia på beslut från länsstyrelsen om arkeologisk antikvarisk
kontroll i samband med installation av hiss på Kungsudden.
Beslut om undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt.
RJY 781 Öhmans Lyftservice AB. Dnr KS 2014/193
Yttrande från Västra Mälardalens Myndighetsförbund över revisionsrapporten ”Granskning av upphandling och inköp”.
Dnr KS 2014/127
Meddelande från Sveriges Kommuner och Landstings styrelse nr
4/2014 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
på kommunal nivå.
Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län
"Mångfaldsdriven tillväxt" för åren 2014-2010. Dnr KS 2014/160
Länsstyrelsen har den 26 maj 2014 beslutat om Länsplan för regional transportinfraktstruktur 2014-2025 Västmanlands län med
miljökonsekvensbeskrivning. Dnr KS 2013/189
Årsredovisning 2013 från Samtrafik i Västmanland.
Kännedomskopia av yttrande från Länsstyrelsen inför uppförande
av mobilmast/torn på fastigheten Kungsörs Södra 1:42.
Tillståndsbevis
-

Justerandes sign

offentlig tillställning - nationaldagsfirande i Kungsörs kommun. Dnr KS 2014/179
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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-

begagnande av offentlig plats – JK Måleri, Drottninggatan.
Dnr KS 2014/201

-

begagnande av offentlig plats – Sveriges Radio, Stora torget.
Dnr KS 2014/202

-

begagnande av offentlig plats – Folkpartiet, Torgen i Kungsör.
Dnr KS 2014/198

-

allmän sammankomst – Västerpartiet, Appeller inför riksdagsvalet. Dnr KS 2014/199

-

offentlig tillställning – Mimmi Öberg, Serveringstält i samband
med Thor Modéendagarna. Dnr KS 2014/196

-

begagnande av allmän plats - Biblioteksverksamhet för barn 29
augusti 2014. Dnr KS 2014/226

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd
-

M4 Gruppen AB - Enköping – Kungsör. Dnr KS 2014/220

-

M4 Gruppen AB - Uppsala – Kungsör. Dnr KS 2014/221

-

Öhmans Lyftservice AB - Kungsör-Enköping-Stockholm och
omvänt. Dnr KS 2014/222

Protokollsutdrag från:


Västra Mälardalens Myndighetsförbunds sammanträde 201405-21 § 56 Verksamhetsrapport januari – april 2014.
Dnr KS 2014/194



Västmanlands Kommuner och Landstings sammanträde 201405-09 - Uppföljning och översyn av beredningens arbete i
VKL. Dnr KS 2014/205

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign



Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds sammanträde 2014-05-21



Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings förbundsmöte 2014-05-12



Minnesanteckning från Kollektivtrafiknämndens beredning
2014-05-26
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Protokoll från årsstämman för Kungsörs Grusaktiebolag 201404-28



Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds sammanträde 2014-06-18



Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds sammanträde 2014-06-12

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida


Driftchef Ronnie Björkrot har svarat på en synpunkt om asfaltering Kungsgatan/Parkgatan. Dnr KS 2014/214



Kommunalrådet Pelle Strengbom har svarat på en synpunkt om
Kung Karlsgården. Dnr KS 2014/186



Driftchef Ronnie Björkrot har svarat på en synpunkt om bryggan vid ån. Dnr KS 2014/241

Undertecknade avtal:
-

Justerandes sign

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat
-

Förlikningsavtal mellan Kungsörs kommun, Kungsörs
KommunTeknik AB och Switch Nordic Green AB avseende elleveranser. Dnr KS 2014/203

-

Avtal - Mätning av mobiltäckning i Kungsörs kommun –
IQMTEL. Dnr KS 2014/177

-

Avtal om skolskjutsar Ulvesund – Kaplansgatan.
Dnr KS 2014/213

-

Kommunchefen Per Bäckström och kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har under tecknat ett nyttjanderättsavtal
- del av fastigheten Kungsör 3:1 i anslutning till Brovaktarstugan, Drottninggatan 1A. Dnr KS 2014/212

-

Kanslichef Eva Kristina Andersson har undertecknat ett avtal
avseende Service- och supporttjänst av W3D3.
Dnr KS 2014/209

-

Kommunalrådet Pelle Strengbom har undertecknat ett avtal
gällande underhåll m.m. på Kungsudden. Dnr KS 2014/206

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-08-25
-

Avdelningschef Astrid Qvarnlöf har undertecknat en överenskommelse med Landstinget Västmanland gällande regional
filmverksamhet 2014. Dnr KS 2014/225

Skrifter:


Bilkåristen nr 2/2014



Tillsammans i Mälardalen nr 2/2014



FRO nytt nr 2/2014 – en medlemstidning för Frivilliga
Radioorganisationen

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign



14:26 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015



14:28 – Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av textilslöjdslärare på grund
av nedsatt arbetsförmåga



14:29 – Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet



14:30 – Nya värden för direktupphandling

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2014-08-25

§ 137
Fullmakt att hämta försändelser hos Postens
ombud (KS 2011/137)
För att säkerställa att behörig person hämtar ut försändelser till
kommunen hos Postens ombud har kommunstyrelsen bemyndigat
Linda Mattsson, Linda Söder Jonsson, Ellinor Svensson, AnnKatrin Öijwall och Eva Kristina Andersson att för kommunens
räkning hämta försändelser som ställt till Kungsörs kommun eller
någon förvaltning/enhet i kommunens organisation.
Detta beslut har senare kompletterats med Anne Pettersson som är
vikarie under Linda Mattssons föräldraledighet. Detta beslut var
tidsbegränsat till den 31 augusti 2014. Linda Mattsson har förlängt
sin föräldraledighet och förvaltningen önskar därför förlänga Anne
Petterssons rätt att hämta ut försändelser till kommunen.
Försändelser som adresserats till Kungsörs kommun, förvaltning/
enhet i kommunen med angivande av namn på befattningshavare
kan också hämtas av befattningshavaren själv.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-27, § 137
 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-22, § 70

Beslut

Kommunstyrelsen förlänger Anne Petterssons bemyndigas att för
kommunens räkning hämta försändelser som ställt till Kungsörs
kommun eller någon förvaltning/enhet i kommunens organisation.
Detta beslut tidsbegränsas att gälla fram till och med den 31 december 2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Posten Köping, den bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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