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Beslutande

Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 november 2014, klockan 16.00-18.50,
ajournering 17.10-17.45.
Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie
Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan
Norgren (M), Hendrik Mayer (FP) och Bo Jensen (FP).

Tjänstgörande
ersättare

Christer Henriksson (V)

Ersättare

Taito Arkkukangas (S), Madelene Eriksson (C) ej § 182 a-b, Petter Westlund (C), Margareta
Karlsson (M), Ingrid Gummeson (KD) och Olof Lindberg (FP).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Per Bäckström, fastighetschef Henrik Reimerth § 182 a, socialsekreterare
Markus Collin § 182 c, upphandlare Anders Melkersson § 188 och kanslichefen Eva Kristina
Andersson.

Plats och tid

Under § 182 b även Henrik Wester Västmanlands Kommuner och Landsting, avdelningschef
Astrid Qvarnlöf och näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö.
Utses att justera

Hendrik Mayer

Ersättare för
justerare

Bo Jensen

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet 2014-11-25, klockan 16.00
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Sekreterare
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Hendrik Mayer
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Utdragsbestyrkande

2014-12-18

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-24
182 Information
183 Svar på motion – Inköp av elcyklar
184 Budget 2015 med plan 2016-2017
185 Översiktsplan för Kungsörs kommun – antagande
186 Revidering av Arvodesreglemente för Kungsörs kommun – arvode till
kommunfullmäktige, arvode till gruppledare samt rådsposter
187 Renhållningstaxa 2015 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner
188 Överförande av ansvar för avfallsinsamling till Kommunalförbundet Vafab Miljö
189 Ägardirektiv – extra bolagsstämmor för att utse nya ledamöter till
bolagskoncernen
190 Ansökan om bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
191 Deltagande i projektet Mälaren – en sjö för miljoner
192 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
193 Investering - Förbättring av inomhusmiljö på Hagaskolan – Kunskapstorget
194 Investering – Inköp av infartsskylt
195 Slutredovisning investering – Upprustning av bryggor vid Kungsudden
196 Meddelanden
197 Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet 2015-2018
198 Hälsningsord

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 182
Information
Följande information lämnas:
a) Presentation av nya fastighetschefen – fastighetschefen
Henrik Reimerth presenterar sig.
b) Turism i Västmanland – Henrik Wester från Västmanlands
Kommuner och Landsting beskriver hur man arbetar för att
stötta turismutvecklingen och statistik kring turismutvecklingen. Mycket fokus läggs på privatturism.
Noteras att Kungsörs camping växt mest i hela landet i år.
Statistik i form av gästnätter är svårt att få fram för Kungsör då
Statistiska Centralbyrån inte redovisar orter med färre en fem
hotell/campingar ur sekretessynpunkt.
c) Rapport om HBTQ-enkät – förebyggande socialsekreterare
Markus Collin informerar om resultatet av en enkät och det
som kan göras för att ytterligare förbättra resultatet.
Kungsörs kommun hamnade på plats 40 landet – bäst i Västra
Mälardalen, två i länet.

Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 183
Svar på motion – Inköp av elcyklar
(KS 2014/259)
Monica Wastelius (C) föreslår i en motion att kommunen ska
inventera behovet av och sedan köpa in ett antal elcyklar som kan
användas av personal som använder cykel i tjänsten.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning beskriver i sin tjänsteskrivelse att
det inom ramen för energieffektiviseringsprojektet redan har ett
delprojekt kring elcyklar. Där bestämdes att det under hösten 2014
ska köpas in ett par elcyklar till kommunen. Verksamheterna ska
sedan få prova att använda cyklarna under ett par veckor i sitt
arbete för att se hur det fungerar. Efter testperioden genomförs en
enkel utvärdering. Utifrån detta kan man sedan bestämma hur
många elcyklar kommunen behöver köpa in.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Monica Wastelius
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-13, § 94
 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2014-10-21

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till fordonsgruppens redan pågående delprojekt kring elcyklar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 184
Budget 2015 med plan 2016-2017
(KS 2014/109)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge 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

Finansens nettoram 2015 beräknades till 437,7 miljoner kronor och
plan för 2016-2017 till 449,5 respektive 460,4 miljoner kronor.
Detta skulle medföra 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 fick i uppdrag att
-

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

-

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

Kommunfullmäktige beslutade även att investeringsvolymen för
2015 maximeras till tio miljoner kronor, exklusive bolagskoncernen.
Kommunfullmäktige har efter det medgivit barn- och utbildningsnämnden att inrätta ytterligare två förskoleavdelningar vid
Kinnekulle förskola. En utökad ram för detta med maximalt 2.3
miljoner kronor per år har beviljats från och med 2015.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Efter lagda ramar och redan beslutad tilldelning till barn- och utbildningsnämnden för två nya förskoleavdelningar finns önskemål
om ökad ram 2015 från kommunstyrelsen, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden enligt följande (i miljoner kronor):
-

Kommunstyrelsen
-

-

-

0,25

utökad beredskapssamordning genom ytterligare
en beredskapssamordnare på Västra Mälardalens
Kommunalförbund (kostnad för kommunen
från och med 2016)

0,15

högre kostnader för överförmyndarorganisationen

0,1

Barn- och utbildningsnämnden

3,1

-

utökning förskolan

0,6

-

utökning grundskolan

2,5

Socialnämnden
-

5,5

utökad bemanning i särskilda boenden, enligt Socialstyrelsens författningssamling

3,0

bostadsanpassningsärende

2,5

Vidare finns ett förslag till höjda arvoden för politiker, ännu inte
beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 76
 Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2014-10-06, § 5, 2014-10-13, § 8 och 2014-11-17, § 9
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 25

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige medger
-

Justerandes sign

kommunstyrelsen en ökad ram om 400 000 kronor 2015
(ökade politikerarvoden 300 000 kronor och ökade kostnader för överförmyndarverksamheten 100 000 kronor)
och 2016 med ytterligare 150 000 kronor för utökad beredskapssamordning

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

barn- och utbildningsnämnden en ökad budgetram med 2,3
miljoner kronor 2015 för de två extra förskoleavdelningarna kommunfullmäktige beslutat om.

-

socialnämnden en utökad ram med 1 miljon kronor 2015
för utökad bemanning i särskilda boenden.

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 20152017 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Ram
Plan
Plan
2015
2016
2017
67,7
68,95
70,15
180,1
184,1
180,0
188,2
193,5
198,8

3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens bostadsanpassningsärende om maximalt 2 085 500 kronor bokas upp på
2014 års resultat som en extraordinär kostnad.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella posterna i budgeten ska ökas med 2,5 miljoner kronor med hjälp av ett ökat
invånarantal till 8 250.
5. Kommunfullmäktige höjer borgensavgift för 2015 från 0,25 till
0,4 procent från och med den 1 juli 2015.
6. Kommunfullmäktige ger följande uppdrag:

Justerandes sign

-

styrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar
för 2015 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari
2015.

-

socialnämnden ska ta fram en mer detaljerad redovisning
av behoven kring patientsäkerhetsarbete – kravet på utökad bemanning i särskilda boenden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.

-

styrelsen och nämnderna ska synkronisera eventuella taxeoch avgiftshöjningar inför 2016 med övriga budgetarbetet.
Eventuella taxe- och avgiftshöjningar ska behandlas samtidigt med budget 2016 med plan 2017-2018.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 185
Översiktsplan för Kungsörs kommun –
antagande (KS 2014/324)
Kungsörs kommun har arbetat fram en ny översiktsplan som ska
ersätta den gamla från 1990. Översiktsplanen visar kommunens
förslag till användning av mark och vatten samt kommunens syn
på bebyggelseutveckling och bevarande till år 20125.
Planen har varit ute på samråd mellan den 10 september och 10
november 2013. Under samrådstiden kom yttranden in från myndigheter och allmänhet. Yttrandena med kommunens kommentarer
finns samlade i en samrådsredogörelse.
Enligt Plan- och bygglagens 4 kap 6 § ska en översiktsplan ställas
ut under minst två månader. Kungsörs överstiksplan ställdes ut
mellan den 9 juni och 12 augusti 2014. De yttranden som kom in
under utställningstiden finns samlade i en utställningsredogörelse
tillsammans med kommunens kommentarer. Yttranden som kom
in under utställningen har föranlett mindre justeringar, men inte
ändrat planen i sak.
En kommunal översiktsplan bedöms innebära en betydande miljöpåverkan. Av den anledningen har en miljökonsekvensutredning
tagits fram.
Den parlamentariska styrgruppen för översiktsplanen har godkänt
förslaget till översiktsplan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Förslag till översiktsplan för Kungsörs kommun med följande
bilagor:
- kartbilaga med plankartor
- samrådsredogörelse från samrådstiden
- samrådsredogörelse – miljökonsekvensbeskrivning
- utställningsredogörelse från utställningstiden
- miljökonsekvensbeskrivning

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framför ordföranden
förslag på ändring av planen i två punkter:
- industriområdet område C, Malmberga, - förskjuts till senare
delen av planperioden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

bostadsområdet i Malmberga, område I, läggs i slutet av
mandatperioden om den blir aktuell

Dessa punkter klargörs inför kommunfullmäktiges överläggning
genom utbytesblad.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen Översiktsplan för Kungsörs
kommun med bilagor, med ovan angivna förändringar.
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2014.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig AnneMarie Andersson (C) muntligt till förmån för tidigare framförda synpunkter.

Protokollsutdrag till

Akten
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Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 186
Revidering av Arvodesreglemente för
Kungsörs kommun – arvode till kommunfullmäktige, arvode till gruppledare samt
rådsposter (KS 2014/275)
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har
diskuterat och föreslår att
- arvodet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare höjs
- ett fast arvode införs till gruppledarna
- en kommunalrådspost inrättas för den kommande
mandatperioden
- en oppositionsrådspost inrättas
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Den parlamentariska kommitténs för politisk organisation
m.m. skrivelse 2014-11-13 med bilaga

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning redogör kanslichefen för
felaktigheter i förslaget till arvodesreglemente
- § 2 – oppositionsråd ska läggas till i fotnot 2
- § 2 – fotnot 3 avser kommunstyrelsens förste vice ordförande,
inte kommunfullmäktiges förste vice ordförande
- § 2 – fast arvode till överförmyndare ska tas bort
- § 3 – oppositionsråd läggs till bland undantagen i första stycket
Ordföranden föreslår att
- bestämmelsen ”Gruppledare har inte rätt till rörligt arvode för
möte till vilket han/hon kallats i egenskap av gruppledare” ska
tas bort
- fast arvode till gruppledare inte ska gälla oppositionsrådet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

Justerandes sign

höjer det fasta sammanträdesarvodet för kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare till 500 kr/möte från den 1 januari
2015

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

inför ett fast arvode till gruppledarna, exklusive
oppositionsrådet, om 5 procent av riksdagsmannaarvodet från
och med den 1 januari 2015

-

inför en 50 procent oppositionsrådspost med ett fast arvode
motsvarande 40 procent av riksdagsmannaarvodet från och
med den 1 januari 2015

-

inför ett sammantaget fast arvode för kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande och socialnämndens ordförande under tiden 1
januari 2015 – 30 november 2018 om 90 procent av
riksdagsmannaarvodet.

Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglementet i enlighet med
förslaget, inklusive de förändringar som redovisats och föreslagits
under överläggning.
Det reviderade reglementet redovisas som KS-handling nr
xx/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 187
Renhållningstaxa 2015 för Köping, Arboga
och Kungsörs kommuner (KS 2014/338)
Ett förslag till renhållningstaxa 2015 för Köping, Arboga och
Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2015.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Västra Mälardalens kommunalförbunds information 2014-1027 jämte förslag till taxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan 2015
för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1
januari 2015.
Antagen taxa redovisas som KS-handling nr xx/2014.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

11

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 188
Överförande av ansvar för avfallsinsamling
till Kommunalförbundet Vafab Miljö
(KS 2014/265)
VafabMiljö AB är under ombildning till ett kommunalförbund där
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att ingå. De
har presenterat en möjlighet för kommunerna att utföra
avfallsinsamlingen i s.k. egenregi genom det nya
Kommunalförbundet VafabMiljö.
Insamlingen av hushållsavfall i Köpings, Arboga och Kungsörs
kommuner ligger idag hos Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Insamlingen görs genom upphandlad entreprenör. Avtalet med
entreprenören gäller fram till och med den 31 mars 2015. En ny
upphandling har påbörjats, men avbrutits. Beslutet att avbryta
upphandlingen har överklagats och en rättsprocess pågår.
Om kommunerna vill överföra insamlingsansvaret till det nya
Kommunalförbundet VafabMiljö ska kommunerna återta uppdraget från Västra Mälardalens Kommunalförbund från och med den
1 april 2015 och därefter överföra det till Kommunalförbundet
VafabMiljö.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 VafabMiljös skrivelse inkommen den 2 september 2014
 Västra Mälardalens Kommunalförbunds tjänsteskrivelse
2014-11-12

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige återtar Västra Mälardalens Kommunalförbunds uppdrag att hantera avfallsinsamlingen från och med den 1
april 2015
Uppdraget att hantera avfallsinsamlingen lämnas till Kommunalförbundet VafabMiljö för tiden 1 april 2015 – 31 mars 2017.
Beslutet ovan gäller under förutsättning att Arboga och Köping
fattar motsvarande beslut och att utfallet av pågående rättsprocess
inte förändrar förutsättningarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 189
Ägardirektiv – extra bolagsstämmor för att
utse nya ledamöter till bolagskoncernen
(KS 2014/377)
Styrelsen för Kungsörs Kommunföretag AB har beslutat be
kommunfullmäktige utlysa extra bolagsstämmor för att utse nya
ledamöter till styrelserna i bolagskoncernen.
Förslag till styrelser beslutades av kommunfullmäktige den 10
november 2014.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Styrelsens för Kungsörs Kommunföretag AB protokoll 201411-03, § 26
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, §§ 33-36

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger bolagskoncernens bolag i uppdrag att
utlysa extra bolagsstämmor för att utse nya ledamöter för den nya
mandatperioden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 190
Ansökan om bidrag till lokal och kommunal
naturvård (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) (KS 2014/394)
Kommunekologen och miljöstrategen har tagit fram
-

fyra förslag till projekt enligt förordningen om statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt (LONA) och

-

ett förslag till lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA)

som de önskar söka statsbidrag för hos Länsstyrelsen.
Projekten är följande:
- Skogsstrategi för kommunägda skogar
- Friluftsliv för fler – tillgängliggörande av naturområden
- Bekämpning av sjögull, etapp 4
- Kartkomplettering och uppdragering av naturvårdsplan
- Lådeby branddamm
Projekten är sammantaget kostnadsberäknade till 760 000 kronor.
Av detta föreslås att bidrag sökas med 380 000 kronor.
Ansökningstiden för projekt som ska beviljas år 2015 går ut den 1
december 2014.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunekologen och miljöstrategens förslag till projekt för
LONA-ansökan

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna projekten och
ansöker hos Länsstyrelsen om LONA-bidrag för att kunna genomföra dem.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunekologen, miljöstrategen, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 191
Deltagande i projektet Mälaren – en sjö för
miljoner (KS 2012/91)
Kommunstyrelsen har varit med i Mälarens vattenvårdsförbund
projekt ”Mälaren – en sjö för miljoner” under 2013 och 2014.
Syftet med projektet är att underlätta och påskynda kommunernas
åtgärdsarbete för god ekologisk statur/potential och god kemisk
status i Mälarens olika delar.
Förbundet önskar förlänga projektet fram till 2021 då miljökvalitetsnormerna i de flesta fall ska var uppnådda.
Samma finansieringsprincip förslås som tidigare – en krona per
invånare.
Kommunens beslut om medverkan önskas senast den 1 januari
2015.
Förbundet önskar också att kommunen utser minst två vattenpolitiker i kommunen (helst kommunstyrelsen) – en från majoriten
och en från oppositionen samt en kontaktperson i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-28, § 105
 Mälarens Vattenvårdsförbunds skrivelse inkommen 2014-1016

Beslut

Kommunstyrelsen meddelar Mälarens Vattenvårdsförbund att
Kungsörs kommun ställer sig positiv till fortsatt deltagande i
projektet Mälaren - en sjö för miljoner.
Kommunen är beredd att avsätta en krona per invånare till
projektet. Finansiering av detta ur eget kapital.
Vattenpolitiker och kontaktperson utses vid nästa möte.
Kommunen förutsätter att alla kommuner deltar med motsvarande
en krona per invånare och inte enligt bilaga till skrivelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Mälarens Vattenvårdsförbund, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

Blad

16

§ 192
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 1 mars 2014 är PA/löneansvarig Barbro Andersson vid
Västra Mälardalens Kommunalförbund utsedd till personuppgiftsombud. Hon ska nu gå i pension vid årsskiftet. Kommunalförbundet föreslår att hennes efterträdare Ann Karlsson, utses från
årsskiftet
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-24, § 42
 Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag 2014-11-03

Beslut

Kommunstyrelsens utser Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund som nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
från och med den 1 januari 2015 efter Barbro Andersson.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ann Karlsson, Barbro Andersson, Västra Mälardalens
Kommunalförbund, Datainspektionen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

Blad
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§ 193
Investering - Förbättring av inomhusmiljö på
Hagaskolan - Kunskapstorget
(KS 2014/288)
Barn- och utbildningschefen föreslår en investering Förbättring av
inomhusmiljö på Hagaskolan - Kunskapstorget. Med investeringen
önskar man skapa en inbjudande miljö där lärande och samarbete
är i fokus. Investeringen innefattar möbler, digital teknik,
bildskärmar och böcker.
Investeringen beräknas till 150 000 kronor.
Om investeringen beviljas kommer det att innebära höjda kostnader i driftbudget (avskrivningskostnader) under tre år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-08-21

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Förbättring av inomhusmiljö på Hagaskolan - Kunskapstorg”. Investeringen får
ianspråkta 150 000 kronor ur investeringsbudgeten 2015 och
barn- och utbildningsnämnden tillförs de ökade driftmedel under
avskrivningstiden – tre år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

Blad
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§ 194
Investering – Inköp av infartsskylt
(KS 2014/395)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en investering – Inköp av
en digital infartsskylt. Investeringen springer ur en motion från
Stellan Lund (M) 2011.
Den föreslagna investeringen innebär att en skylt placeras invid
E20 mellan infarten till Torpa och Kungsör. Skylten består av
- en övre del – plåtskylt med LED-belysning och
- en nedre del – en digital skärm för text och bild. Avsikten är att
där informera om vad som sker i kommunen.
Investeringen beräknas till 203 000 kronor. Till detta kommer
kostnader för bl.a. serviceavtal och utbildning
Om investeringen beviljas kommer det att innebära höjda kostnader i driftbudget (avskrivningskostnader) under fem år.
En utredning gjorde 2011 av olika alternativ men något beslut
fattades aldrig.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Idéblankett 2014-10-30 med bilagor i form av offert och
motion (tidigare utredning finns i akten)

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inköp av infartsskylt”.
Investeringen får ianspråkta 203 000 kronor ur investeringsbudgeten 2015 och kommunstyrelsen tillförs de ökade driftmedel
under avskrivningstiden – fem år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 195
Slutredovisning investering – Upprustning
av bryggor vid Kungsudden (KS 2014/95)
Kommunstyrelsen medgav i april 2014 att 300 000 kronor skulle
få ianspråktas ur investeringsbudgeten för investeringen
”Upprustning av bryggor vid Kungsudden”. Kommunstyrelsen
tillfördes ökade driftmedel under avskrivningstiden – tjugo år. När
investeringen genomförts skulle slutredovisning ske till kommunstyrelsen.
Den tidigare bryggan var i mycket dåligt skick och behövde
omgående byggas om så att ingen olyckshändelse skedde.
Kommunstyrelsens förvaltning har nu slutredovisat investeringen
med noteringen att den gamla bryggan är riven och en ny har
kommit på plats. Som planerat finns nu både möjlighet att sitta
med en fikakorg på bryggorna och att förtöja småbåtar vid dem.
Livslängden beräknas bli minst 20 år. Kostnaden blev 231 000
kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-28, § 85
 Kommunstyrelsens förvaltnings slutredovisning 2014-11-07

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 196
Meddelanden
Gatuchef Magnus Ribbing har svarat på en synpunkt inkommen
via kommunens hemsida om parkeringsplatser utanför Ica. Dnr KS
2014/319
Ekonomikontoret har tagit fram anvisningar för bokslut och
årsredovisning. Dnr KS 2014/364
Protokoll/minnesanteckningar från:


Protokoll från Västra Mälardalens Kommunalförbunds
direktion 2014-10-13, §§ 28-38



Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
sammanträde 2014-10-15

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ett förlikningsavtal
gällande elleverans med Switch Nordic Green AB.
Dnr KS 2014/337
Skrifter:


Räddningstjänst i siffror 2013 – en skrift från Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign



14:36 – Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar
och kommunala särkrav på byggandet



14:40 - Budgetförutsättningar för åren 2014–2018

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-11-24

Kommunstyrelsen

Blad
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§ 197
Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet
2015-2018 (KS 2014/396)
Inför den nya mandatperioden ska ledamöter till den parlamentariska styrgruppen för skolprojektet utses. Tidigare har beslut om
sammansättning och vilka personer som ska ingå tagits av
kommunfullmäktige.
En representant från varje parti ska utses. Därutöver har parti rätt
att ha en bisittare (ej arvoderad).
För att komma igång så snabbt som möjligt föreslås kommunstyrelsen ledamöter till gruppen.
Beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till den parlamentariska styrgruppen för skolprojektet för tiden 2014-11-25 – 201812-31:
- Per Strengbom (S)
- Stellan Lund(M)
- Claes Wolinder (FP)
- Arne Olsson (KD)
- Madelene Ericsson (C)
- Christer Henriksson (V)
- Kerstin Åkesson (MP)
- Roland Jansson (SD)
Nuvarande styrgrupp entledigas.
Därutöver har varje parti rätt att ha med en bisittare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De entledigade, de valda, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-11-24

§ 198
Hälsningsord
Ordföranden konstaterar att detta är sista mötet med kommunstyrelsen för mandatperioden. Han tackar för gott samarbete och
konstruktiva diskussioner. Alla tillönskar alla en god jul och ett
gott nytt år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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