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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

§ 182
Justering av dagordning
Ordföranden föreslår följande justeringar av dagordningen:

Beslut

Justerandes sign

-

Under information lämnas en översiktlig rapport om det
ekonomiska läget per den 31 oktober 2017

-

Ett extra ärende tillkommer ”Ytterligare efterfrågan av platser
inom förskolan”

Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt ordförandens
förslag.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 183
Information – Översiktlig rapport om det
ekonomiska läget per den 31 oktober 2017
(KS 2017/135)
Ekonomichef Bo Granudd lämnar en ekonomisk rapport per den
sista oktober 2017. Prognos på helår (i miljoner kronor):
- Kommunstyrelsen
+ 1,3
- Barn- och utbildningsnämnden
+ 1,8
- Socialnämnden
+ 2,0
- SUMMA
+ 5,1
- Finans
0
- RESULTAT
+ 5,1
Det budgeterade resultatet var + 5.0.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 184
Svar på motion – Fossil- och bullerfri rekreation på Mälaren (KS 2017/243)
Kerstin Åkesson (MP) föreslår i en motion att Köping, Arboga och
Kungsörs kommuner gemensamt ska:
- verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna
fritidsbåtar på Mälaren
- utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till förmån för fossilfria fritidsbåtar
Motionen är inlämnad även i Köpings och Arboga kommuner.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås och
skriver bl.a. följande i sitt yttrande:
-

Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri
framtid men anser att Mälaren som är Sveriges tredje största
sjö, bör hanteras på en nationell nivå då många kommuner och
flera länsstyrelser berörs

-

Köpings kommun har avslagit motionen och då faller motionärernas förslag om att kommunerna gemensamt ska genomföra punkterna

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Kerstin Åkesson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 112
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-08

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen på samtliga punkter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 185
Svar på motion – Återbruksplan för upprustning och renovering av kommunens inventarier (KS 2017/39)
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en
verksamhet för återbruk.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya

-

viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom
LSS-omsorgen och på återvinningen

-

organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas

-

kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnadsskede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter.
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbrukade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få
nytt liv och komma till användning.

Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk
av kommunala inventarier.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till socialnämnden för
fördjupande utredning.
Socialnämnden har behandlat återremissen och föreslår att
motionen ska bifallas under förutsättning att socialförvaltningen
tillförs resurser till en arbetsledartjänst. Bedömningen är att
verksamheten kan starta i samband med flytten av skolans
verksamheter och var i full drift under första delen av år 2018. Av
redovisningen framgår vidare:
Justerandes sign

För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna
upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

Blad

6

till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.
-

Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del
av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra bedömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.

-

Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via
en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan tillkomma för att täcka eventuella utlägg för material. Beställning
kan sedan ske per telefon eller mail.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 104 (Återrremiss)
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 113 jämte
tjänsteskrivelse

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidium föreslår att motionen ska avslås.
Omfattningen av möbler/inventarier som är i behov av upprustning
bedöms inte som så omfattande att en hel organisation kring detta
behöver byggas upp. Detta ska inte tolkas som en ovilja att ta saker
tillvara. Överblivna möbler kan budas ut gratis mot avhämtning
via kommunens intranät så som redan sker.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar motionen till kommunstyrelsens
förvaltning för utredning av vilka möbler m.m. som finns och vilka
möjligheter som finns att få bidrag för att kunna bedriva verksamheten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 186
Svar på motion – Stenladan i Lockmora
(KS 2017/287)
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion
att
-

kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och festlokal för uthyrning

-

en kostnad för upprustning av lokalen tas fram

-

en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av allmänheten

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a.
-

för att kunna använda Stenladan till detta ändamål krävs omfattande upprustning

-

möjligheten till upprustning bör utredas i två steg:
a) upprustning för användning under sommartid
b) upprustning så att den kan användas även vintertid

-

medel motsvarande 100 000 kronor avsätts för genomförande
av byggnadsteknisk utredning

-

utredningen görs i form av: utredning, projektering, kostnadsberäkning av byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna
och en plan för uthyrning tas fram.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ewa Granudd
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 136
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-10-20

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten
att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-11-27

8

§ 187
Budget 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,1
217,4
229,0
518,5
526,0
7,5

Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när
fler förutsättningar var kända.
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor)
noterades:
2018
2019
2020
Nya poolbilar
460
230
0
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
100
Inventarier Södergården
5 500
200
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
8 940
9 470
9 700
Internräntan fastställdes till 1,7 procent.
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för
beslut senast i november 2017.
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett;
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Förändrad finansering ger följande läge, före önskemål om utökad
ram (i miljoner kronor):
- budgetramar per juni, resultat
+ 7,5
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer)
+ 3,0
- Nytt läge
+ 10,5
Budgetberedningen har fått önskemål om utökad ram:
-

från barn- och utbildningsnämnden med 4 145 000 kronor
för förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av
ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Västerskolans matsal

-

från socialnämnden med 1 miljon kronor för utökning av
äldreomsorgen och hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar,
utökning av hemsjukvården och övervältring från Försäkringskassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser

Majoriteten presenterade sitt förslag vid budgetberedningen. Det
innebär följande förändringar:
- Barn- och utbildningsnämnden
+ 3,0
- Socialnämnden
+ 1,0
- Intäkterna ökas utifrån ett antagande om att antalet
invånare ökas från 8 560 till 8 570
- 0,4
- Resultat
+ 6,9
Alliansens skuggbudget kommer att finnas klar inför behandling
av ärendet på kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-11-13, § 10 och 2017-11-20, § 12
• Alliansens skuggbudget

KS BB beslutsförslag

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

Justerandes sign

-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.
KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden:
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till budget- och bokslutsberedningens förslag
- Petter Westlund (C) yrkar bifall till Alliansens skuggbudget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden budget- och bokslutsberedningens förslag mot Alliansens skuggbudget och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt budget- och bokslutberedningens förslag.

Beslut

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

Justerandes sign

-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.
Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Fager (C)
och Stellan Lund (M) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 188
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
– VafabMiljö kommunalförbund
(KS 2017/466)
VafabMiljö kommunalförbund har upprättat en delårsrapport per
den 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport från Vafab Miljö kommunalförbund

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2017 för VafabMiljö kommunalförbund och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 189
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens
Kommunalförbund (KS 2017/463)
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004
som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under
2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom
administration tillkom.
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning,
ledning och finansieringsprinciper.
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning. Syftet var att föreslå en modell för förenklad finansiering samt tydliggöra ansvar och på så sätt underlätta det löpande
arbetet samt skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet.
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att
-

en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kommuncheferna från respektive organisation och VMKF:s ledning.
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess,
bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för
att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet

-

den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och
VMKF.
Finansiering av gemensam administration, exempelvis Direktion och ekonomi- och personalfunktion, fördelas ut på respektive huvudverksamhet inom hela förbundet.
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvudverksamheter efter befolkning eller pris per styck.

Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i
nuläget inte klar.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning
för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med
den 1 januari 2018.
Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhandlingarna kring den är klar.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
övriga medlemskommuner.

Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 190
Upphandlings- och inköpspolicy
(KS 2017/460)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering med
bl.a. hållbar utveckling, e-handel och innovationsupphandling.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2017-11-27

§ 189
Ändring av åldersgräns i badhuset
(KS 2017/438)
Kommunstyrelsens förvaltning önskar höja åldersgränsen för
vuxen i badhuset från dagens 16 år till 18 år. En höjning av åldersgränsen till 18 år skulle underlätta för badhuspersonalen när det
gäller ansvar för yngre icke simkunniga syskon.
I nuläget betalar en 16-åring vuxenentré men får inte ta ansvar för
sina yngre syskon.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-16

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige höjer åldersgränsen för vuxen i badhuset till
18 år.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

§ 192
Revidering av taxor och avgifter inom kulturoch fritidsområdet (KS 2017/455)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor
och avgifter inom kultur- och fritidsområdet. Idag finns taxor och
avgifter i ett antal olika dokument. Förvaltningen att de samlas i ett
gemensamt dokument – Taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet. Nu är det fördelade på:
-

E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommunens författningssamling reviderades senast 2014

-

E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar,
sporthall, badhus och Lockmora gård – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2006 och har inte justerats
sedan dess

-

Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för
kodlås i form av bricksystem vid Lockmora friluftsgård

-

E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har
inte justerats sedan dess.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar
dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen
upphävs.
Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017.

KS överläggning

Justerandes sign

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslaget
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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-

Carina Sjölund (M) och Stellan Lund (M) yrkar på ett tillägg i
form av ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att se
över avgiften och formen för nyckelbrickor vid Lockmora.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med det föreslagna tillägget och finner
att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar
dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen
upphävs.
Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017.

Vidare ger kommunstyrelsen sin förvaltning i uppdrag att se över
avgiften och formen för nyckelbrickor vid Lockmora.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 193
Yttrande över Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 (KS 2017/365)
Trafikverket har skickat ut ett förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 på remiss.
Arbetet med den nationella transportplanen har skett på uppdrag av
och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla våra statliga vägar
och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som föreslås
ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i
dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för individer
och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Syftet med de nationella planen är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar
som riksdagen och regeringen har pekat ut. Vilket innebär att:
•

återställa och utveckla järnvägens funktionalitet

•

främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för
oskyddade trafikanter

•

främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg
och sjöfart

•

bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande standard på landsbygderna

•

minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella
planens roll

•

skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-07
med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 33/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

n.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf-format),
r.nationellplan@regeringskansliet.se (word och pdfformat), akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

§ 194
Yttrande över SOU 2017:77 – En generell rätt
till kommunal avtalssamverkan
(KS 2017/462)
Kommunutredningen har överlämnat ett delbetänkande till regeringen - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Köpings
kommun är remissinstans och har tagit fram ett förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med Köpings kommuns förslag till yttrande som bilaga

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S)
bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Köpings kommuns förslag till
yttrande över SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal
avtalssamverkan.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 34/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 195
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala
krav och direktupphandling (KS 2017/461)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:
•

Riktlinje för upphandling

•

Riktlinje för miljökrav vid upphandling

•

Riktlinje för sociala krav vid upphandling

•

Riktlinje för direktupphandling

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan
befintliga riktlinjerna.
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med
rutinbeskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphandlings- och inköpspolicy.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 196
Omställning av boendeplatser från HVB- till
stödboende (KS 2017/31)
Socialförvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen för
omställningskostnader för att göra om Tallåsgårdens HVB-hem till
stödboende. Beviljas ansökan får kommunen 1 345 000 kronor
vilket beräknas täcka hela omställningskostnaden.
Många av de ungdomar som bor inom kommunens HVB-boende
har blivit eller blir inom kort 18 år och är beroende av den enklare
boendeform som ett stödboende är. Verksamheten vill därför ställa
om 17 rum/lägenheter till stödboende med egen toalett, dusch och
kök. Det innebär en ombyggnad och anpassning av befintliga
HVB-våningen från åtta HVB-platser till sex stödboenden.
Socialnämnden återremitterade ärendet, på sammanträdet i september, till förvaltningen för att utreda ärendet vidare kring förutsättningar för att kunna genomföra detta, kostnadskalkyl, tidplan,
prognos kring behoven och möjlighet till samarbete med t.ex.
Arboga kommun.
Socialförvaltningen har
- tagit fram en kalkyl och tidplan med bistånd från fastighetsägaren (Kungörs KommunTeknik AB)
- gjort en prognos för behovet för de närmaste tre åren
För att, såväl platsmässigt och ekonomiskt, kunna klara av behoven bedömer förvaltningen att nuvarande boende behöver ställas
om så att det blir fler platser för stödboende.
En samverkan med Arboga kommun har inletts. Ett förslag som
diskuteras är att Arboga kommun skulle få större ansvar för kommande stödboendeplatser och Kungsör för HVB-platserna. Diskussionerna fortsätter och ett underlag för beslut väntas inom den närmaste tiden.
Ett senare problem är behovet av lägenheter för de ungdomar som
fyllt 21 år och därmed mister sin plats vid stödboende.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden har godkänt förvaltningens komplettering i ärendet
och bifaller förslaget till omställning av HVB-platser till stödboendeplatser.
Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att följa socialnämndens beslut och godkänna omställningen av boendeplatser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2017-10-31, § 132 inklusive
tjänsteskrivelse 2017-10-20 med bilaga

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare utredning
bl.a. kring behov av platser och bemanning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen
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§ 197
Slutredovisning av integrationsprojekt
(KS 2016/15 och KS 2016/79)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att hantera flyktingsituationen
- fri att söka ur för olika verksamheter och organisationer
- beslut om tilldelning av medel fattades av kommunstyrelsen
enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som sökte skulle
uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd
redan
- de som fått medel beviljade skulle lämna en slutredovisning till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit emot de slutredovisningar
som lämnats och sammanställt detta i ett dokument. Tretton
föreningar/institutioner har sökt pengar. Totalt har 1 006 160
kronor betalats ut för integrationsprojekt. Av sammanfattningen i
framgår bl.a. att
- i aktiviteterna i flera av föreningarna övergått till ordinarie
verksamhet
- för andra föreningar var det endast ett tillfälligt projekt
- de som köpte in instrument, böcker, pyssel och annat material
till verksamhet har kanske avslutat själva integrationsprojektet
men inköpta material finns kvar i verksamheten och gynnar
integrationen i deras verksamhet framöver
- på biblioteket har utlåningen av böcker på de flesta inköpta
språken ökat
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 16
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-09

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och konstaterar att
många bra aktiviteter genomfört för integration.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 198
Planbesked och planuppdrag – industrimark
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun
(KS 2017/430)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till
Kungsörs kommun.
Syftet med ändring av detaljplanen är att kunna indela 55 000 kvm
industrimark till 9 stycken mindre enheter som kan styckas av för
försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan av industrimark.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-16
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 10

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i
enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen
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§ 199
Planbesked och planuppdrag – Söders
gärde, Runnabäcken (KS 2017/429)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till
Kungsörs kommun.
Denna nya detaljplan angränsar till befintlig detaljplan, Runnabäcken Dp 139. Byggnation av infrastruktur och försäljning av
tomter pågår på detta detaljplaneområde. Teckningsgraden visar
stort intresse och behovet av nya bostadstomter kommer snart att
behövas.
Den nya detaljplanen ska medge byggnation av villabebyggelse
och sammanhängande bostadsbebyggelse av varierande art samt
medge byggnation av infrastruktur som vägar, belysning och
va-anläggning. Planen bör även medge bostäder i flera våningar.
Ägare till mark för nya detaljplaneområdet är Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 11

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i
enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för område på Söders
gärde i Kungsörs kommun.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

27

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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§ 200
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 7
och 9 i Kungsörs kommun (KS 2017/437)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår plankommittén att bevilja planbesked till Kungsörs Fastighets AB, KFAB. Ändring av detaljplanen (Dp 186) ska medföra att ett nytt flerfamiljshus om 16 lägenheter kan byggas samt att gamla annexet byggs om till 9 stycken
marklägenheter.
Syftet med ändring av detaljplan innebär att:
• Markerad prickmark tas bort för att möjliggöra bättre placering
av flerfamiljshuset och att bättre innergård kan uppnås.
• Användningsområdet för fastigheten gamla annexet ändras till
bostadsändamål. Användningen är idag angivet till kontor
m.m.
• Gamla gymnstikhallen möjliggörs för rivning, q (byggnaden
får inte rivas) tas bort i detaljplanen. Detta för att möjliggöra
denna förtätning av byggnation i detaljplaneområdena.
Ägare till mark och byggnad på Kaplanen 9 är Kungsörs
Kommunteknik AB (KKTAB). KFAB avser att köpa fastigheter
för att genomföra ombyggnation till bostäder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 12

Plankommitténs förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag
att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 samt
föreslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att ta
bort q markering (byggnaden får inte rivas) på gymnastikbyggnad.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

KS överläggning

Justerandes sign

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)
avslag på planändringen.
Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27
Efter avslutad överläggningen ställer ordföranden plankommitténs
förslag mot Madelene Fagers avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt plankommitténs förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9
samt föreslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att
ta bort q markering (byggnaden får inte rivas) på gymnastikbyggnad.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Reservation

Justerandes sign

Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Tekniska chefen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 201
Svar på revisionsrapport – Översiktlig
granskning delårsrapport 2017-08-31
(KS 2017/401)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2017.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten
- ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning
- resultatet är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för ekonomisk hushållning
De verksamhetsmässiga målen har man inte gjort någon
bedömning av då två av dem kan följas upp först med start år
2018.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter
och rekommendationer som framkommer i KPMG:s rapport.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2017-10-25 jämte
revisionsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2017-10-23

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig
granskning delårsrapport 2017-08-31”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27
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§ 202
Investering – Ny fritidsgård i Valskog
(KS 2017/445)
Fritidsgården i Valskog har under några år haft sin verksamhet i en
hyresfastighet centralt i samhället. Från och med den 1 januari
2018 är fritidsgården uppsagd från lokalen.
Förvaltningen fick av barn- och utbildningsnämndens presidium i
uppdrag att se över möjligheterna till annan lokal i Valskog för
fritidsgårdens verksamhet.
Förvaltningen har sonderat lokalutbudet i Valskog men inte hitta
någon lämplig lokal att hyra.
Förvaltningen föreslår att ett modulsystem på Ulvesundsområdet
flyttas till en kommunal tomt, Lådberga 1:49, i Valskog, i samband
med att den nybyggda skolan är färdigställd och där fungera som
fritidsgård.
Då tomten ligger nära skolan kan modulerna under dagtid användas till viss skolverksamhet.
En ny fritidsgård i Valskog kan med detta förslag finnas på plats
april-maj 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-18, § 44
inklusive tjänsteskrivelse

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar beviljar barn- och utbildningsnämnden
investeringen ”Ny fritidsgård i Valskog” om 1 700 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden tillförs ökade driftmedel under
avskrivningstiden.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomen för barn- och
utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad
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§ 203
Investering – Inventarier till Kungsörs nya
skola (KS 2017/457)
I samband med att kommunfullmäktige i juni fastställde de
budgetramar för 2018 som nämnderna skulle jobba med
redovisades även större förväntade investeringarna 2018, bl.a.
inventarier till nya skolan med 15 miljoner kronor.
En idéblankett har tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens idéblankett

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inventarier till Kungsörs
nya skola”. Investeringen får ianspråkta maximalt 15 miljoner kr
ur kommunens investeringsbudget och tillför barn- och utbildningsnämnden ökade driftmedel under avskrivningstiden – 7 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, ekonomen för barn- och
utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 204
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunchef Claes-Urban Boström har den 27 oktober 2017, § 26
beslutat ge en rättegångsfullmakt till upphandlingschefen Eva
Nordström vid Örebro kommun. Fullmakten ger henne rätt att föra
Kungsörs kommuns talan mot WZ-Data AB i Mål hos Förvaltningsdomstol angående överprövning av upphandling av System
för uppföljning och upphandling av livsmedel. Dnr KS 2017/439
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 2 november
2017 tillstyrkt en ansökan om antagning i allmänna hemvärnet.
Dnr KS 2017/442
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 205
Meddelanden
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna
•

Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Kungsör –
Norrköping och omvänt den 23 oktober 2017 – 22 april 2018.
Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – Järfälla
under perioden 2017-10-29 – 2017-11-28. Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – Uppsala –
Stockholm under perioden 2017-10-29 – 2017-11-28.
Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Åkersberga
- Kungsör den 7 november – 6 december 2017.
Dnr KS 2017/19

Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en enkät från Länsstyrelsen - Bidrag för sanering av förorenade områden för att
bygga bostäder. Dnr KS 2017/427
Länsstyrelsen beslut om ny anvisningsfördelning av nyanlända
invandrare för bosättning 2018. Till Kungsör kommer det inga
nyanlända 2018. Dnr KS 2017/428
Kännedomskopia av Länsstyrelsens beslut 2017-10-27 – Sensus
Studieförbund har beviljats 282 000 kronor för insatsen Sensus
Integration/Asylverksamhet i Västmanland.
Budget 2018 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr KS 2017/444
Kungsörs kommun har ansökt om statlig medfinansiering till
åtgärder på kommunala gator och vägar år 2018, samt till
kollektivtrafikmyndighet för regionala kollektivtrafikanläggningar.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering på totalt 1,5
miljoner kronor till nya gång- och cykelvägar längs huvudgatan i
centrum och ny gång- och cykelväg till resecentrum och arbetsplatsområde. Dnr KS 2017/121
Miljöstrateg Therés Andersson har svarat Länsstyrelsen på frågor
om vindkraftsärenden i Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/446
Trafikverket har beslutat att vägvisning till Kung Karlsgården
utmed väg E20 vid korsningen med väg 511 ska tas ned. Trafikverket bekostar nedtagningen. Dnr KS 2017/448
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till
•

Sverigedemokraterna för politisk information till allmänheten
utan högtalare, samt uppställning av ett mindre tält (3x3m) på
Drottninggatan 15 den 24/11, 25/11, 15/12 och 16/12 2017.
KS 2017/341

•

Grön ungdom Västmanland för politisk information, uppställning av bokbord samt utdelning av flygblad på Drottninggatan
15 den 30 oktober 2017. Dnr KS 2017/436

•

Kungsörs kommun för julmarknad – försäljningsbodar, liten
scen med musikframträdanden och luciakröning - från COOP/
Villagatan till ICA/Tessingatan den 10 december 2017.
Dnr KS 2017/403

•

Kungsörs kommun för invigning av Valskog torg – invigningsceremoni, eldshow, marknadsstånd och tårtkalas- den 25 november 2017. Dnr KS 2017/402

Beviljade schakttillstånd till:

Justerandes sign

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar vid Villagatan, Kungsör – servis till ny fastighet under perioden 2017-10-23 – 2017-11-03.
Dnr KS 2017/423

•

Golder Associates AB för geoteknisk undersökning som innebär borrning i marken för att undersöka markförhållandena
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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enligt ett borrprogram under perioden 2017-11 – 2018-01.
Dnr KS 2017/441
Protokollsutdrag från:
•

Kommunfullmäktige Skinnskattebergs kommun 2017-10-02, §
73 Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och
länets kommuner. Dnr KS 2017/300

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-10-19 § 109 Sammanträdesplan 2018. Dnr KS 2017/375

•

Kommunfullmäktige Arboga kommun 2017-10-26 § 112
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund. Dnr KS 2017/377

•

Socialnämnden 2017-10-31 § 136 Sammanträdestider 2018.
Dnr KS 2017/375

•

Socialnämnden 2017-10-31 § 134 Socialnämndens mål 2018.
Dnr KS 2017/410

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2017-10-04, § 27-33

•

Gemensamma överförmyndarnämnden 2017-10-10 § 109-123

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-10-19 §§ 105-111, 114-120

•

Strategisk regional beredning 2017-10-27 §§ 51 – 65

•

Protokoll från Kungsörs KommunTeknik AB 2017-10-18, §§
27-31

•

Protokoll från Kungsör Vatten AB 2017-10-18, §§ 28-32

•

Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-10-26, §§ 18131824

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•
Justerandes sign

Gata eller hus kallat efter Rosa Svensson. Dnr KS 2017/418
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

Ökad närvaro av polis i Kungsör. Dnr KS 2017/456

Undertecknade avtal:
-

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat avtal företagskonto - App för betalning av tjänsteresor i VL:s trafik.
Dnr KS 2017/421

-

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal med
Hyresgästföreningen - Förhandlingsordning på bostadshyresmarknaden. Avtalstid:2017-10-01 - 2018-12-31.
Dnr KS 2017/426

Näringslivsassistenten Lina Ekdahl har tecknat ett kontrakt på
föreställningen ”Den som glad är” med Anna Bromee Produktion.
Den äger rum den 30 april 2018 i Granhammar. Dnr KS 2017/450
Kommuner och Landstings cirkulär:
• 17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid
samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad
• 17:51 – Avtal om samverkan och arbetsmiljö
• 17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus
i bostadsrättsform
• 17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och
arbetsmiljö
• 17:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått för säkringsskydd enligt
AGS-KL

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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§ 206
Ytterligare ökad efterfrågan av platser inom
förskolan (KS 2017/469)
Antalet barn som har behov av plats inom Kungsörs kommuns
förskolor fortsätter att öka. Utvecklingen har redovisats för barnoch utbildningsnämnden under hösten 2017 samt vid budgetberedningens möten i november 2018.
•

Den avdelning som öppnades i centrala Kungsör inför våren
2017, Smultrongården, kommer att behövas även under 2018.

•

I Valskog är det redan nu i november fullt samtidigt som fler
barn står i kö inför januari 2018. Planering pågår för att kunna
öppna en ny avdelning i befintliga lokaler genom förtätning
och omlokalisering av förskolans och skolans verksamhet i
Valskog. Detta är dock inte någon långsiktigt hållbar lösning.

•

En privat anordnare av ”annan pedagogiskt verksamhet”
kommer att öppna i januari 2018. Trots det är det troligt att det
kommer att behövas ytterligare en förskoleavdelning i centrala
Kungsör.

Barn- och utbildningschefen beskriver att den temporära lösningen
som planeras i Valskog för att kunna möta behovet av förskoleplatser är inte långsiktigt hållbar.
Det är möjligt att på relativt kort tid kunna omlokalisera moduler
som till och med höstterminen 2017 används som undervisningslokaler för Kung Karl 79 på Ulvesund till Valskog. Modulerna
skulle då kunna användas av Björskogs skola i Valskog.
Skolan kan, i sin tur, frigöra lokaler som kan användas av förskolan i Valskog. Förskolan Frida får ytterligare en avdelning som
ligger i anslutning till redan befintliga avdelningar, vilket möjliggör förutsättningar för ett bra samarbete mellan förskolans olika
avdelningar. Kostnadsberäkning för köp av modul och omlokaliseringen behöver utredas av Kungsörs Kommunteknik AB.
Trots att den avdelning som öppnades inför vårterminen 2017,
Smultrongården, kommer att användas även under 2018 och att det
kommer att starta en privat verksamhet i form av ”annan pedagogisk verksamhet” är det troligt att det inte täcker behovet av
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningschefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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förskoleplatser i Kungsör under våren 2018. En möjlig lösning
som kan fungera redan under våren 2018 är att använda någon av
de moduler som för närvarande används av Kung Karl 79 och som
blir lediga från och med vårterminen 2018.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-1126 med bilagor

Beslut

Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att
- planera för att under våren 2018 utöka lokalytan för förskola/
skola i Valskog genom att omlokalisera moduler som Ulvesund
till Valskog
- utreda möjligheten för att med kort varsel kunna öppna en förskoleavdelning i befintliga moduler vid Ulvesund

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningschefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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