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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Svar på motion – Framtidens smarta sophantering (KS 2016/213)
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska undersöka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska
platser.
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät,
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan.
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnadsnivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har
använts.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget
- menar att produkten i sig är intressant och i bruk i ett antal
större kommuner
- det är klokt att dra nytta av andra kommuners erfarenhet av
produkten och att priset vanligen sjunker i takt med att
efterfrågan ökar och att de etableras på marknaden
- det inte är någon fara att avvakta med att inför att nytt system
och att ha två parallella system för sophämtning kan bli
kostsamt och orsaka onödiga administrationskostnader
Bolaget anser att kommunen bör följa utvecklingen noga. Om
produkttypen visar sig fungera väl och är kostnadseffektiv så kan
det vara aktuellt att byta system för sophantering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 102
• Kungörs KommunTeknik AB:s yttrande, daterat 2016-10-03

Förslag till beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-02-27

§
Svar på motion – Inrätta fritidsbank
(KS 2016/466)
Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson, båda (V) föreslår i
en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta
en fritidsbank i Kungsörs kommun. Tanken är att fritidsbanken ska
fungera som ett ”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas
kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i en aktivitet
på skolans fritidsdag. Utrustning som kan ingå i fritidsbanken är
t.ex. skridskor, skidor, snowboard och cyklar.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Anna-Karin Tornemo och Christer Henriksson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 220
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
en fritidsbank i Kungsör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

2016-11-17

Motion till kommunfullmäktige Kungsör

Inrätta Fritidsbank i Kungsör!
Konceptet Fritidsbank, som innebär att kommunmedborgarna kostnadsfritt kan låna sport- och
fritidsprylar, finns nu på flera orter i Sverige. I Västmanland infördes den nyss i Sala och det är på
gång i flera kommuner såsom till exempel Arboga. Tanken är att Fritidsbanken ska fungera som ett
”bibliotek” med fritidsutrustning som kan lånas kostnadsfritt för att t.ex. prova på en idrott eller delta i
en aktivitet på skolans fritidsdag där barn annars kanske tvingats avstå ifall de saknat utrustning. På
Fritidsbanken brukar det finnas utrustning såsom skridskor, skidor, snowboard, cyklar m.m.
Att införa en Fritidsbank har miljömässiga vinster då utrustning återvinns och förhoppningsvis kan
också konceptet väcka intresse för nya idrotter hos framförallt barn och unga. Många familjer saknar
ekonomiska medel för att köpa den ofta dyra utrustning som behövs för att testa nya aktiviteter. Via en
Fritidsbank kan man få chansen att prova på och se ifall en viss idrott passar innan man gör de dyra
inköpen.
Vi yrkar
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för inrättandet av en
Fritidsbank i Kungsörs kommun
Anna Thornemo

Christer Henriksson

_____________________ _____________________
(V)

(V)

Förslag till
SVAR
Datum

Sida 1 (1)
Vår beteckning

2017-02-07
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Avdelningschef Astrid Qvarnlöf

Förslag till svar på motion – inrättande av
Fritidsbanken
Anna Thornemo (V) och Christer Henriksson (V) föreslår i en motion att
kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att inrätta det som kallas
”Fritidsbanken”. Fritidsbanken är ett koncept som sammanfattningsvis handlar
om att tillhandahålla ett ”bibliotek” av fritidsutrustning som man vid behov kan
låna ur kostnadsfritt.
Fritidsbanken har flera vinster, bland annat att barn och unga får möjlighet att
prova på idrott, och prova flera olika idrotter, vilket inte bara är positivt för
rörelse och hälsa utan också för föreningslivet i Kungsör.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
Fritidsbanken i Kungsör.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Astrid Qvarnlöf
Avdelningschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Motion – Inrättande av idrotts- och kulturstipendium (KS 2016/412)
Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion
att kommunen ska inrätta ett idrotts- och kulturstipendium och att
kultur och fritids ska få i uppdrag att ta fram kriterier för detta.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och att kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier, se på
stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Mikael Peterson och Gunilla A Aurusell
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 217
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2017-02-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att ta fram förslag till kriterier, se på
stipendiets storlek och lämplig ceremoni då det ska delas ut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Förslag till
SVAR
Datum

Sida 1 (1)
Vår beteckning

2017-02-07
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Avdelningschef Astrid Qvarnlöf

Förslag till svar på motion – inrättande av idrottsoch kulturstipendium
Mikael Peterson (S) och Gunilla A Aurusell (S) föreslår i en motion att
kommunen ska inrätta ett stipendium inom områdena kultur och idrott. Stipendiet
ska delas ut en gång om året i samband med en större ceremoni och kultur- och
fritidsenheten föreslås ta fram kriterier för stipendiet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen om inrättande av
idrotts- och kulturstipendium och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
kriterier. I uppdraget bör det även ingå att titta på stipendiets storlek och lämplig
ceremoni då det ska delas ut.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Astrid Qvarnlöf
Avdelningschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Svar på motion – Flaskvatten (KS 2016/484)
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att
-

det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten

-

kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs
emblem som alla kan köpa och använda om och om igen. I den
fyller man på med kranvatten och dricker under dagen

-

delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika
där det inte finns drickbart vatten.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar att
-

frågan om flaskvatten inte är ny. När tidigare motion besvarades rekommenderade kommunfullmäktige nämnder, styrelser
och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och
inte flaskvatten. Någon ny rekommendation föreslås inte

-

en vattenflaska med kommunens logotype redan finns i kommunens profilprogram

-

kommunen bör avstå från att höja priset på flaskan för att kunna skänka del av intäkterna till vattenprojekt då detta inte bedöms ligga inom kommunallagens regler kring lokaliseringsprincipen – kommunen får inte engagera sig i verksamheter
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till
andar än de egna invånarna

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunnar Karlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 14
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till att
-

Justerandes sign

en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten finns redan
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2017-02-27
-

en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i
kommunens profilprogram

-

kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för
att kunna skänka en summa till t.ex. Indien/Afrika

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Förslag till
SVAR PÅ MOTION

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-02-09

KS 2016/484

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Förslag till svar på motion – Flaskvatten
Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att
-

det på möten och konferenser enbart ska finnas kranvatten

-

kommunen tar fram en miljövänlig petflaska med Kungsörs emblem som alla
kan köpa och använda om och om igen. I den fyller man på med kranvatten
och dricker under dagen

-

delar av intäkten går till ett vattenprojekt i t.ex. Indien/Afrika där det inte
finns drickbart vatten.

Frågan om flaskvatten är inte ny. En motion lämnades in 2009 med förslag om
förbud mot flaskvatten. I beredningen av den motionen konstaterades att vi i de
allra flesta sammanhang bör vi använda oss av Kungsörs goda dricksvatten t.ex.
vid personalsammankomster utbildningar, nämndsammanträden och
sammanträden av olika slag i kommunhuset. I vissa sammanhang kan det dock
vara praktiskt med flaskvatten, t.ex. inom äldreomsorgen. Motionen besvarades
med en rekommendation till nämnder, styrelser och förvaltningar att använda
Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten.
Något annat ställningstagande i den delen föreslås inte.
Förvaltningen bedömer att rekommendationen följs i organisationen.
I kommunens sortiment av profilprodukter och gåvor finns idag
en vattenflaska. Den är tänkt att användas inom kommunen och
vår verksamhet, men kan även säljas till privatpersoner vid
direkta frågor. Internt kostar flaskan 30 kronor (inköpspris). För
en privatperson som vill köpa tillkommer 25 procents moms.
Att öka priset för att skicka del av intäkter till ett vattenprojekt i
t.ex. Indien/Afrika bedömer förvaltningen inte ligga inom
kommunallagens regler kring lokaliseringsprincipen. Principen
innebär att en kommun inte får engagera sig i verksamheter
utanför det egna geografiska området eller som riktar sig till
andra än de egna invånarna.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-02-09

KS 2016/484

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad
med hänvisning till att
-

en rekommendation om att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte
flaskvatten finns redan

-

en vattenflaska med kommunens logotype finns redan i kommunens
profilprogram

-

kommunen ska avstå från att höja priset på vattenflaskan för att kunna skänka
en summa till t.ex. Indien/Afrika

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Motion – Avstyckning och försäljning av
tomtmark (KS 2016/485)
Mikael Peterson (S) föreslår i en motion att kommunen ska sälja
tomter som kan främja hästnäringen i kommunen och pekar på att
mark finns norr om ridanläggning Klämsbo som kan vara lämplig.
Motionären föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB får i
uppdrag att ta fram den detaljplan och gå ut med försäljning av
tomter norr om Klämsbo.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska bifallas
och detaljplanegruppen ska få i uppdrag att återkomma med
förslag till beslut gällande ny detaljplan för området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Mikael Peterson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 15
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger detaljplanegruppen
i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande ny
detaljplan för området.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Revidering av Regler och taxa för uthyrning
av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör
(KS 2017/50)
Nuvarande regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid
Oxgatan antogs av kommunfullmäktige 2006.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att Regler och taxa justeras
enligt följande:
-

Punkt 1: ”Husvagnsuppställningen upplåts på anvisad plats för
husvagnar, och husbilar och därmed jämförbara fordon som
har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 8 meter.”

-

Punkt 4: ”Kostnaden för helår är 600 800 kronor.”

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Nu gällande Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser
vid Oxgatan i Kungsör
• Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse 2017-02-08

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att taxan ska höjas
till 1 000 kronor från och med säsongen 2017/2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige justerar Regler och taxa för uthyrning av
husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör i enlighet med Kungsörs
KommunTeknik AB:s förslag, dock höjs taxan till 1 000 kronor
från och med säsongen 2017/2018.
Reviderade regler och taxa redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.1

Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oxgatan
Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36
Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4.

1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar och husbilar med en
största längd av 8 meter.
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand för
boende inom KAK och Kungsörs närområde.
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista april.
4. Kostnaden för helår är 600 kronor.
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 50 kronor/månad fram till och med den
30 april.
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade.
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen.
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon.
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen.
Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga underhållsarbeten.
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon.

1 (1)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Köp av fastigheten Skillinge 2:289
(KS 2017/51)
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom
detaljplanerat område avsett för industri och verksamhet.
Kommunens företagare har påtalat vikten av byggklar industrimark vid många tillfällen och i fempunktsprogramet som ingicks
med Företagarna har frågan lyfts som viktig förutsättning för att
näringslivet ska kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske.
Kommunen har möjlighet att köpa tillbaka den industrimark som
2012 såldes till Terana ((Memfive Fastigheter AB). Fastigheten
omfattar ca 55 387 kvadratmeter. Om marken köps ger det möjlighet att avstycka ett antal industritomter inom fastigheten. Det är
önskvärt att skapa byggklara industritomter med olika storlekar
som kan möta efterfrågan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska köpa fastigheten
Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000
kr exkl. moms av Memfive Fastigheter AB.
Köpet finansieras ur eget kapital.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – i uppdrag att
-

ta fram ett förslag till reviderad detaljplan för området så att
infartsväg i området skapas. Planen ska, om möjligt, genomföras enligt modellen för standardförfarande

-

stycka av ett antal industritomter från fastigheten

Kostnad för fastighetsbildning och revideringen av detaljplan
fördelas proportionerligt på industritomterna.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-02-07

KS 2017/51

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö

Köp av fastigheten Skillinge 2:289
I kontakterna med kommunens företagare har vikten av byggklar industrimark
påtalats vid många tillfällen. I fempunktsprogramet som ingicks med Företagarna
nyligen har frågan även lyfts som viktig förutsättning för att näringslivet ska
kunna växa och att nyetableringar ska kunna ske.
Kungsörs kommun har idag inga byggklara industritomter inom detaljplanerat
område avsett för industri och verksamhet.
2012 såldes ca 55 387 kvadratmeter industrimark till Terana (Memfive Fastigheter AB) för en kommande industrietablering. Denna etablering kom dock inte
till stånd och Terana (Memfive Fastigheter AB) är nu villiga att sälja tillbaka
industrimarken till kommunen.
Ett inköp av denna fastighet ger möjlighet att avstycka ett antal industritomter
inom fastigheten. Exakt antal tomter beror på terrängen och framdragning av
vägen i området. Det är önskvärt att skapa industritomter med olika storlekar som
kan möta efterfrågan.
Genom att skapa byggklara industritomter inom detaljplanerat område kan
leveranstiden minskas med 52 veckor.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att köpa fastigheten
Skillinge 2:289, som omfattar 55 387 kvadratmeter, för 2 500 000 kr exkl. moms
av Memfive Fastigheter AB.
Köpet finansieras ur eget kapital.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge plankommitténs projektansvarige –
tekniska chefen – i uppdrag att
-

ta fram ett förslag till reviderad detaljplan för området så att infartsväg i
området skapas. Planen ska, om möjligt, genomföras enligt modellen för
standardförfarande

-

stycka av ett antal industritomter från fastigheten
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Kostnad för fastighetsbildning och revideringen av detaljplan fördelas
proportionerligt på industritomterna.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och Arbetsordning för styrelse
och nämnder med anledning av digitala
kallelser (KS 2016/369)
Den 12 december 2016 återremitterade kommunfullmäktige
ärendet ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder
med anledning av digitala kallelser” för att se om det gick att finna
en lösning för dem som inte kan ladda ner handlingarna i hemmet.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag som
innebär att
-

kansliet under en övergångsperiod - resterande mandatperiod tar ut papperskallelser och skickas till dem som inte har
möjlighet att ta emot digitala handlingar i hemmet

-

från nästa mandatperiod bör samtliga handlingar distribueras
digitalt

Den som väljer att få sina handlingar i pappersform med posten
ska lämna tillbaka sin läsplatta. Pappershandlingar kommer att tas
ut först i samband med att digital kallelse går ut. Det innebär att
papperskallelse inte kommer att vara ledamot/ersättare tillhanda
inom angiven tid.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande ändringar i
arbetsordningarna:
a) Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsordning under
avsnitt 4.3 Kallelse, Lokala bestämmelser:
”- - - Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast
fyra kalenderdagar före sammanträdesdagen vid digital
försändelse och i de fall handlingarna skickas med post, postas
dessa samma dag som den digitala försändelsen skickas.- - -”
b) Kommunfullmäktiges arbetsordning under avsnitt 5.2
Kungörelse och kallelse, Lokala bestämmelser:
”- - - Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare senast 7 kalenderdagar före sammanträdesdagen vid
digital försändelse och i de fall handlingarna skickas med post,
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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postas dessa samma dag som den digitala försändelsen
skickas.- - -”

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i
pappersform för ledamöter och ersättare i nämnd, styrelsen och
fullmäktige under resten av innevarande mandatperiod. De som
vill få ut handlingar i pappersform ska återlämna den läsplatta
som erhållits för att kunna få digitala handlingar.
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under
kvarvarande mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få
kallelse med papperspost bort.
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström

Återremitterat ärende för hur handlingar ska kunna
förmedlas till de som inte kan ladda ner dem till sin
läsplatta i hemmet
Den 12 december 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Kungsör att återremittera ärendet ”Revidering av Arbetsordning för styrelse och nämnder med anledning av digitala kallerser (KS 2016/369)”.
Ärendet återremitterades för att se om det gick att finna en lösning för dem som
inte kan ladda ner handlingarna i hemmet.
Så som vi ser det så kan vi utifrån det digitala systemet, dra ut handlingar och
skicka till den som inte kan ladda ner sina handlingar på ett bra sätt. Det ska
sägas att handlingar kan laddas ner i samtliga fall där man kommer åt Wifi vilket
kan göras i samtliga kommunala inrättningar och även på många andra ställen i
vårt samhälle idag. Att se detta som en övergångsperiod där vi erbjuder
möjligheten under kvarvarande tid under innevarande mandatperiod och därefter
bör samtliga handlingar distribueras digitalt.
Om man väljer att få sina handlingar med post så ska man lämna tillbaka sin
läsplatta då den är avsedd för detta.
Då handlingarna är klara och färdiga att skickas iväg digitalt (tidskravet ”fyra
kalenderdagar före sammanträdet” för kommunstyrelsen och nämnderna och ”sju
kalenderdagar föresammanträdet” för kommunfullmäktige) kommer även
handlingarna att dras ut och skickas per post till de som inte tar emot digitalt.
Detta kan medföra någon fördröjd dag.
I de fall det sker extra utskick inför en nämnd/styrelsen, där snabbheten med
digitala sändningar är oöverträffad, så kommer även då en fördröjning att ske till
den som vill ha sändning per post. I något fall skulle det kunna innebära att inte
ens handlingen hinner fram innan mötet. Detta måste ledamot vara införstådd
med och acceptera då detta är en av de många fördelarna med digitala handlingar.
Att vi kan vara mycket snabbare med utskick så att servicen gentemot ledamöter
och ersättare blir mycket effektivare.
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Vårt kansli ska inte behöva använda sig av det gamla systemet och det nya
systemet utan alla får handlingar utifrån det nya systemet även om de allra flesta
får det digitalt med alla dess fördelar och någon får det utdraget på papper med
de nackdelar det för med sig.
De ändringar som behöver ske i Kungsörs kommuns författningssamling
gällande utskick av handlingar är följande:
a) till kommunstyrelsen och nämnderna är under punkt 4.3 Kallelse, Lokala
bestämmelser
Där står idag:
”Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen
ska vara skriftlig (digitalt är också skriftligt) och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före
sammanträdesdagen.”
Det måste ändras till:
”Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före
sammanträdesdagen vid digital försändelse och i de fall handlingarna skickas
med post, postas dessa samma dag som den digitala försändelsen skickas.”
b) till kommunfullmäktige under punkten 5.2 Kungörelse och kallelse, Lokala
bestämmelser
Där står idag:
”Ordföranden ansvarar för att kungörelse och kallelse utfärdas till sammanträdena. Kungörelse och kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om
tid och plats för sammanträde.
--Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7
kalenderdagar före sammanträdesdagen. Undantagsvis får kallelse ske med
kortare varsel.”
Det måste ändras till:
Ordföranden ansvarar för att kungörelse och kallelse utfärdas till sammanträdena. Kungörelse och kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om
tid och plats för sammanträde.
--Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7
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kalenderdagar före sammanträdesdagen vid digital försändelse och i de fall
handlingarna skickas med post, postas dessa samma dag som den digitala
försändelsen skickas.
Undantagsvis får kallelse ske med kortare varsel.”
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra handlingar i pappersform för
ledamöter och ersättare i nämnd, styrelsen och fullmäktige under resten av
innevarande mandatperiod. De som vill få ut handlingar i pappersform ska
återlämna den läsplatta som erhållits för att kunna få digitala handlingar.
Kungsörs författningssamling ändras enligt förslag ovan under kvarvarande
mandatperiod. Därefter tas möjligheten till att få kallelse med papperspost bort.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Rapport internkontroll – Fakturor för kurser
och utbildning (KS 2016/450)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en interkontroll kring
fakturor för kurser och utbildningar. Kontrollen har gjorts av att
rätt person attesterat fakturan och att deltagare stått angiven på
fakturan. Alla fakturor mellan 1 september och 30 november 2016
har granskats.
Resultat:
-

De flesta fakturorna har attesterats av rätt person och deltagare
har stått på fakturan

-

Av de fakturor där fel har upptäckts upptäkts saknar 12 uppgift
om deltagare och 3 fakturor har attesterats av deltagaren själv

Där deltagare saknats eller deltagaren själv attesterat sin kursavgift/utbildning har fakturan skickats tillbaka för rättning.
Chefer och administratörer har informerats.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings rapport 2016-12-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.
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§
Rapport internkontroll – Uppföljning av den
interna kontrollen på kommunstyrelsens
förvaltning 2016 (KS 2016/425)
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2016 om en plan för
2016 års internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens 17
punkter;
- nio kontrollpunkter som identifierades genom riskanalysen
med ett värde på minst åtta och
- åtta punkter som samtliga styrelser och nämnder ska
kontrollera
Utöver de fastställda kontrollpunkterna enligt ovan har förvaltningen genomfört ytterligare två internkontroller – Datorer och
ipads respektive Fakturor för kurser och utbildningar. Resultatet av
dem behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i oktober
2016, respektive februari 2017.
Resultatet av kontrollerna har till viss del redan medfört åtgärder
och ytterligare förändringar kommer att ske.
Mot bakgrund av denna uppföljning görs sedan riskanalysen inför
2017 års internkontrollplan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning
2017-02-16

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med
godkännande till handlingarna.
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommunchef Claes-Urban Boström

Uppföljning av den interna kontrollen på kommunstyrelsens förvaltning 2016
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2016 om en plan för 2016 års internkontroll. Kontrollpunkterna togs fram efter det att förvaltningen gjort en riskanalys där kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterade i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på åtta eller
högre togs med i årets interkontrollplan.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens 17 punkter;
- nio kontrollpunkter som identifierades genom riskanalysen med ett värde på
minst åtta och
- åtta punkter som samtliga styrelser och nämnder ska kontrollera
Resultatet av kontrollen redovisas i bilaga (bilaga 1).
Utöver de fastställda kontrollpunkterna enligt ovan har förvaltningen genomfört
ytterligare två internkontroller – Datorer och ipads respektive Fakturor för kurser
och utbildningar. Resultatet av dem behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2016, respektive februari 2017.
Resultatet av kontrollerna har till viss del redan medfört åtgärder och ytterligare
förändringar kommer att ske.
Mot bakgrund av denna uppföljning görs sedan riskanalysen inför 2017 års
internkontrollplan.

Claes-Urban Boström
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Redovisning intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2016
Område

Kontrollmoment

Arbetsmiljö*

Riskanalyser och handlingsplaner
finns

Besökare

Våldsamma eller störande personer

3

4

12

Bibliotekschefen

En handlingsplan vid hot och våld började tas fram. Frågorna diskuterades vid olika
arbetsplatsträffar. Överfalls-/nödlarm
installerades 2015. Inga speciella
incidenter skedde 2016.

Delegering*

Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens
förvaltnings organisation och
befattningar m.m.
Dokumenthanteringsplanen är
relevant med avseende på
kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.
Varje nämnd ska behandla utförd
internkontroll samt besluta om ny
interkontrollplan senast när bokslutet
behandlas under våren

3

3

9

Kanslichef

Titeln fritidsintendent bör bytas mot
fritidschef. Ingen delegation finns till
plankommittén. Detta kan övervägas

3

3

9

Kanslichef

Ett större arbete behövs. Planerna är
gamla och ej kompletta. Finns heller inge
tillgänglig på intranätet

4

3

12

Kanslichef

Nämnderna har tagit planer för 2016 som rapporterats till kommunstyrelsen.
Begärda rapporter efter årets slut har inte
kommit in ännu.

Inventering bisysslor*

Inventering bisysslor

3

3

9

Samtliga chefer

Av 41 chefer har 39 chefer rapporterat
varav 29 chefer har inventerat bisysslor.

Kontroller av scannade
fakturor

Kontroll av att ekonomiska
reglementet följs gällande:
mobiltelefonräkningar, representationskonton, leasingbilar,
utbildningar/kurser

3

4

12

Ekonomer

Kurser och utbildning 2016, 15 av 51
fakturor fel (29%). Felen bestod av att
deltagare inte var specade (12 st) och att
man attesterat sin egen faktura (3 st).

Dokumenthantering*

Internkontroll andra
nämnder

10 b Tjänsteskrivelse - Uppföljning Internkontroll KS 2016 - bilaga

Risk Konse- R*K Ansvar
kvens
4
3
12 HR-chef

Resultat

Anmärkning

Av 41 chefer har 39 chefer rapporterat.
Av dessa har 19 gjort riskbedömningar, 7
har bedömt att det inte varit aktuellt och
13 har inte gjort riskbedömningar. 18
chefer har gjort handlingsplaner enligt det
systematiska arbetsmiljöarbetet, 3 har
bedömt att det inte varit akutellt och 18
har inte gjort planer.

-

-

2017-02-17

Redovisning intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2016
Område
Leasingbilar och
tankkort

Leverantörer

Kontrollmoment

Risk Konse- R*K Ansvar
kvens
Återlämning av nycklar samt tankkort,
2
4
8 Miljöstrateg
kvitto och ifylld körjournal

Resultat

Anmärkning

Kontroller genomförs varje månad.
Visst slarv med körjournaler och
inlämning av kvitton. Kvitton som saknas
är till 95% från parkering. Saknas kvitton
från tankning finns orsaken i stort sett
alltid angiven och mängd och kostnad
antecknad i körjournalen.

De manuella
körjournalerna kommer
att tas bort under 2017
då vi har elektronisk
rapportering som
fungerar i samtliga
poolbilar.
Fortsättningsvis kommer
det endast att finnas en
journal för tankning och
parkeringsavgifter.
-

2

4

8

Ekonomer

Inga avvikelser

3

3

9

PuL-ansvariga

Behöver arbetas igenom. Ej komplett. Ny skarpare lagstiftning på gång.

Personuppgiftslagen
(PuL) *

Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte
med på "svarta listan".
Förteckning enl § 39 PuL är
uppdaterad och anmäld till PuLombud.
Regler i personuppgiftslagen är
tillgängliga

3

3

9

Nämndsekreterare

Finns information på hemsidan. Anställda har tillgång till info genom JP Infonet

Representation

Reglerna följs

2

4

8

Ekonomichef

Rätt arvode

Rätt arvode till rätt person. Kontroll
mot analyslista.

3

4

12

Kanslichef

Avvikelser förekom, ca 15 %, i huvudsak
beroende på att attestant deltagit i
representationen
Några smärre korrigeringa har gjorts för
de med fast arvode efter intern kontroll.
Ingen kontroll av anmäld frånvaro för
förtroendevald som har annan
arbetsgivare än kommunen eller mätning
av körsträcka. Förtroendevald intygar
själv riktighet.

Personuppgiftslagen
(PuL) *

10 b Tjänsteskrivelse - Uppföljning Internkontroll KS 2016 - bilaga
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Redovisning intern kontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2016
Område
Rätt lön *

Skadegörelse/tekniskt
fel

Kontrollmoment

Risk Konse- R*K Ansvar
kvens
Rätt lön till rätt person samt att avdrag
3
4
12 Respektive chef
görs vid frånvaro

Skadegöreslse/tekniska fel vid
anläggningar

Stjärnkontroll

Verksamhetschefer genomför
stjärnmarkerade kontroller dvs de
kontroller som ska genomföras i
samtliga nämnder
Styrdokument beslutade Styrdokumenten hålls aktuella och
av KS och KF *
lättillgängliga.

10 b Tjänsteskrivelse - Uppföljning Internkontroll KS 2016 - bilaga

3

3

9

Fritidsintendenten

3

3

9

Controller

4

3

12

Kanslichef

Resultat

Anmärkning

Utbetalade löner följs upp av respektive chef i samband med den kontinerliga
ekonomiuppföljningen. Under hösten
2016 gjorders en revision av
lönehanteringsprocessen där kritik
riktades mot ett antal punkter bl a hur
uppföljning görs av att rätt lön utbetalas
efter varje löneutbetalning. Åtgärder har
påbörjats utifrån kritiken och kommer att
fortsätta arbetas med under våren.
Personalen i anläggningarna har sett
över utrustning och ev. skadegörelse
kontinuerligt och gjort felanmälan vid
behov. Brandkontroll har gjorts en gång
per månad.
-

-

-

Vissa dokument behöver uppdateras
med aktuell lagstiftning, några är gamla
och bör ses över. Arvodesreglementet
bör kompletteras med avsnitt om
bolagen. En översyn av vilka
policydokument som kan sammanföras
bör göras. Handikapplan bör ses över,
här redovisas nämndernas planer utifrån
gammal politisk organisation. Flera
taxedokument bör gås igenom. I några
fall ligger fel version på hemsida och eller
intranätet
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§
Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2017/62)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-15
med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2017 ska genomföras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att arbeta efter
samma modell för internkontrollen som kommunstyrelsen där bl.a.
riskanalys ska genomföras, kontrollmoment som får ett riskvärde
på minst tio samt de utvalda punkter som alla ska kontrollera tas
med i årets internkontrollplan.
Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr
x/2017
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Datum

Vår beteckning

2017-02-15

KS 2017/62

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Riskanalys och internkontrollplan 2017
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en riskanalys inför internkontrollplanen
2017 (bilaga 1).
Arbetet med riskanalysen har genomförts i form av en inventering av ett antal
områden där intern kontroll kan vara aktuell. Kontrollmoment har definierats och
sedan värderas utifrån hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och i så
fall hur stor konsekvens detta skulle få. I värderingen har en femgradig skala
använts för de båda faktorerna där 1=mycket låg sannolikhet/konsekvens och
5=mycket hög sannolikhet/konsekvens.
Ett riskvärde har tagits fram. Det fås fram genom att värdet för sannolikhet
multipliceras med värdet för konsekvens.
Riskvärdet för att ta med ett kontrollområde i 2016 års plan sattes till 8. Detta har
förvaltningens ledningsgrupp ansett vara för lågt och föreslår istället att alla
kontrollområden som får ett riskvärde på 10 eller högre tas med i internkontrollplanen för det kommande året. Kontrollmoment markerade med * ska tas med i
allas interkontrollplaner oavsett riskvärde.
I internkontrollplanen tillförs uppgift om hur och när kontroll ska ske samt vem
som ska göra den och vart resultatet ska rapporteras. Förslag till plan för 2017
bifogas (bilaga 2).
I detta arbete har förvaltningens ledningsgrupp deltagit.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Riskanalys för Kommunstyrelsen
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Politisk ledning
Rätt arvode
- Rätt arvode till rätt person

1

4

4

Närvarolistor
- Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella
uppgifter

2

1

2

Poolbilar och tankkort
- Återlämning av nycklar samt tankkort och
kvitto för poolbilar

1

3

3

Privat körning av kommunens bilar *
- Privat körning av kommunens bilar

2

4

8

Postöppning - papperspost
- Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet
med sekretessregler och fullmakter.

2

2

4

Postöppning - central e-postbrevlåda
- Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet
med sekretessregler och fullmakter.

3

2

6

1

5

5

Delegering *
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.

2

3

6

Dokumenthantering *
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.

3

2

6

Styrdokument beslutade av KS och KF *
- Styrdokumenten hålls aktuella o lättillgängliga.

3

3

9

Svarsfrekvens synpunkter
- Kontroll att synpunkter som kommer via
synpunkthanteringen besvaras inom 3 dagar.

2

2

4

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och
anmäld till PuL-ombud.

3

3

9

Staben

Kansliet

Verkställande av fattade beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
- Ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst
två gånger om året.
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Riskanalys för Kommunstyrelsen
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Biblioteket
Besökare
- Våldsamma eller störande personer

1

4

4

Internet
- Missbruk av internetanvändning

2

1

2

Arrangemang
- Inställs p.g.a. sjukdom el. dyl.

1

1

1

Bidrag
- Felaktig utbetalning eller fusk i underlag

2

3

6

Anläggningar
- Ombokningar görs, informationen går inte
fram till alla i berörd förening

1

2

2

2

5

10

1

4

4

3

4

12

3

5

15

Tillbud och arbetsskador *
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.

3

1

3

Rehabiliteringsutredning
- Upprättade finns och att uppföljning sker.

2

2

4

Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid
frånvaro

1

4

4

Frånvarorapportering
- Kontroll och att det finns bra fungerande
rutiner på kommunstyrelsens förvaltning

1

3

3

Fritidsenheten

Skadegörelse och tekniska fel
- Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar
t.ex. räddningsmaterial och redskap

Personal
Inventering bisysslor *
- Okänd förekomst av bisysslor.
Arbetsmiljö *
- Riskbedömningar görs och handlingsplaner
finns utifrån behov
Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov
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Riskanalys för Kommunstyrelsen
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Ekonomi
Representation
- Reglerna följs

2

4

8

Attestrutin för skannade fakturor i IM
- Endast personer i attestförteckningen är
behöriga att attestera fakturor i IM.

2

3

6

1

5

5

1

2

2

Leverantörer
- Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

1

4

4

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 20 000 kr som sänds
till bankgirot stämmer överens med fakturaunderlaget.

1

4

4

Bokföringsordrar och internräkningar
- Orsak till omföringen framgår samt att attest
finns.

1

2

2

Utanordningar
- Kvittounderlag överensstämmer med
utbetalning.

1

4

4

Kontroller av scannade fakturor
- Kontroll av att ekonomiska reglementet
efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar,
representationskonton, utbildningar samt
kurser.

1

4

4

Kontroll av tankkortsfakturor
- Kontroll att fakturor stämmer mot kvitton

1

4

4

Kreditering av kundfakturor
- Underlag och beslut finns

1

1

1

Moms
- Momsdeklaration upprättas korrekt.

2

3

6

Kontanta medel
- Handkassor

1

3

3

Behörigheter samt återlämning av bankdosor
- Behörigheter avslutas hos banken samt
bankdosor återlämnas.
Aktuella dokument hos banken
- Bankens förteckning över vilka som får teckna
kommunens konton är aktuell.
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Riskanalys för Kommunstyrelsen
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Registrering datorer
- Datorer registreras på fel enhet

5

1

5

Krav
- Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy

1

4

4

4

4

16

Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

4 (4)

Bilaga 2

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Förslag till

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Antagen av kommunstyrelsen 2017-xx-xx, § xx

Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund
för denna plan.
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om
året ska en samlad rapportering göras till kommunstyrelsen och revisorerna på
genomförda kontroller och dess resultat.
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys.
Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det
inträffar.
-

Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,

-

hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5.

Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.
De rutiner som fått ett riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. Punkter som
markerats med * ska ingår i samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner.

1 (3)

Kungsörs kommuns författningssamling
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Nr X.x

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

8

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg

Kommunchef

6

Komplett genomläsning av delegationsordningen

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

6

Komplett genomläsning av förvaltningens
plan

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

9

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument som förvaltningen bedöms ha ansvar
för

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

9

Komplett genomläsning och diskussion i
förvaltningens ledningsgrupp

1 gång/år

Kanslichef och
ledningsgruppen

Kommunchef

Staben
Privat körning av kommunens bilar *
- Privat körning av kommunens bilar

Kansliet
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.
Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.
Styrdokument beslutade av KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är
uppdaterad och anmäld till PuL-ombud.
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Kungsörs kommuns författningssamling
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Nr X.x

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Kontinuerligt

Fritidschef

Avelningschef

10

Kontroll av att allt är
helt och fungerar t.ex.
räddningsmaterial och
redskap

4

Vid utvecklingssamtal

1 gång/år

Samtliga chefer

HR-chef

12

Komplett

1 gång/år

HR-chef

Kommunchef

15

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

I gång/år

Respektive chef

Kommunchef

4

Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Löpande

Respektive chef

HR-chef

16

Avstämning att nytt
ekonomisystem
levererar in- och
utdata korrekt

Löpande

Ekonomer/
Controller

Ekonomichef

Fritidsenheten
Skadegörelse och tekniskt fel
- Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar t.ex. räddningsmaterial och redskap

Personal
Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.
Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns
Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov
Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

Ekonomi
Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Kommunstyrelsen

§
Svar på revisionsrapport - Granskning av
intern kontroll i lönehanteringsprocessen
(KS 2016/491)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av den intern kontroll i lönehanteringsprocessen i Köpings
kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Västra
Mälardalens Kommunalförbund.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

säkerställa att kontrollmoment ”Rätt lön” i internkontrollplanen
kommuniceras till berörda och att rutin för att avrapportera
avvikelser tas fram

-

ta fram kommungemensamma internkontrollmoment avseende
lönehanteringsprocessen

-

upprätta en åtgärdsplan för att rätta till de brister som identifierats i granskningen

Svar önskades senast den 1 mars 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med ett förslag till svar på
revisionsrapporten, men det är inte klar så det kan behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2016-12-14 jämte revisionsrapport
daterad 2016-12-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen meddelar revisorerna att svar på revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen” kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 mars
2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Slutredovisning investering – Ny sandlåda
Malmberga förskola (KS 2015/230)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen ”Ny
sandlåda, Malmberga förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 47 000 kronor
- utfall 49 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 216
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 4 (slutredovisning)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Slutredovisning investering – Ny lekställning
Täcklunda förskola (KS 2015/232)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen ”Ny
lekställning, Malmberga förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 50 000 kronor
- utfall 44 322 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 213
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 7 (slutredovisning)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.
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Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Slutredovisning investering – Kompisgunga
m.m. Björklidens förskola (KS 2015/234)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen
”Kompisgunga m.m., Björklidens förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 140 000 kronor
- utfall 140 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 214
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 5 (slutredovisning)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Slutredovisning investering – Lekhus
Kinnekulle förskola (KS 2015/235)
Kommunstyrelsen beviljade i november 2015 investeringen
”Lekhus Kinnekulle förskola”.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en slutredovisning av
investeringen:
- beviljat 80 000 kronor
- utfall 80 000 kronor
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-23, § 215
• Socialnämndens protokoll 2017-01-25, § 6 (slutredovisning)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-02-27

§
Investering – Åtgärdsprogram för krisledningslokalerna (KS 2016/349)
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) ställer vissa
krav på hur krisledningslokaler ska vara utrustade. Efter ett besök i
Kungsör den 19 januari har MSB skickat en förteckning över vad
som behöver åtgärdas i de olika lokalerna. Kostnaderna beräknas
till totalt 452 000 kronor med möjlighet att få 50 procent, dvs.
226 000 kronor, i bidrag från MSB.
Dessutom finns möjlighet att söka bidrag i efterhand för den förstärkning av larm och WiFi som redan gjorts på plan 3 i kommunhuset. Total kostnad för dessa åtgärder är 122 000 kr, vilket skulle
innebära att det finns möjlighet att söka bidrag för ytterligare
61 000 kr.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• MSB:s förslag till tekniska åtgärder för kommunal
ledningsplats 2017-02-13
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-02-15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner en investering på 574 000 kronor för
utrustning av krisledningslokaler och ansöker om bidrag med
hälften – 287 000 kronor – från Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap.
Kommunstyrelsen tillförs de ökade driftmedel för investeringen
under avskrivningstiden – 5 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, akten
Utdragsbestyrkande

Kommunal ledningsplats
Förslag till tekniska åtgärder för
kommunal ledningsplats i
Kungsörs kommun
2017-02-13
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1 SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP
Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet
förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid
allvarliga händelser, kriser i samhället samt till och med vid civilt försvar,
kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den
förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en
utpekad organisation eller en aktör. Det är i stället en integrerad del av olika
aktörers ordinarie verksamhet.
Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa
samt samhällets grundläggande värden och funktionalitet. Ett fungerande
samhälle förutsätter en demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård,
informations-och kommunikationssystem, vatten- och energiförsörjning samt
flöden av varor och tjänster. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att
de återfår sin funktionalitet snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga
de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner bör det finnas en god
förmåga att hantera störningar.
Alla aktörer måste ha kompetens, metodik och en robust teknik som skapar
goda förutsättningar för att åtgärder samordnas vid en kris. Samhällets
samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt för att hantera
samhällsstörningar.

1.1 Kommunens ledningsplats - Inventering
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
en ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
MSB:s stöd till kommunernas utveckling av förmågan till ledning och att
agera samordnat vid kriser inom kompetens och metodik och har sin grund i
den justerade överenskommelsen om kommunal krisberedskap, och
samordnas och koordineras med respektive länsstyrelse i deras planerade
utvecklingsarbete.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer kommuner för
åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. MSB kan
delfinansiera med maximalt 50 procent av kostnaden för föreslagna åtgärder.
En väl fungerande ledningsplats med en robust teknik för ledning och
samverkan är en viktig del i det förmågeuppbyggande arbetet.
Med ovanstående som underlag har MSB utfört en inventering och
dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och
funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning. Resultaten
tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå den avsedda ledningsförmågan. Arbetet har
resulterat i detta åtgärdsförslag som består av en textdel med en
kostnadskalkyl och som utgör underlag för bedömningen om statligt stöd.
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1.2 Projektgrupp
MSB

Ulf Nyberg

Projektledare

Kungsörs kommun

Therese Andersson

Utvecklingsavd.

Västra Mälardalens
kommunalförbund

Lena Mäenpää

Beredskapssamordnare

Västra Mälardalens
kommunalförbund

Magnus Sjöman

IT-ansvarig

Kungsörs kommunteknik
AB

Stig Tördal

Teknisk chef

Kungsörs kommunteknik
AB

Lasse Söder

Fastighetsförvaltare

Skott & Tapper AB

Erik Skott

Samordnande byggkonsult

Magasin 2 AB

Per Ola Ericson

Elkonsult
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2 GENOMFÖRANDE
Efter att detta åtgärdsförslag har fastställts och beslutats inom kommunens
normala budgetprocess kan kommunen ansöka om bidrag vilket framgår i
detta dokument.
Åtgärdsförslaget kan anses vara aktuellt i ca: 2 år utan att behöva revideras,
vilket gör att ett kommunalt beslut inte behöver hastas fram. Ansökan om
bidrag till kommunal ledningsplats skickas till MSB:s handläggare i ärendet
via epost.
Kommunen svarar för genomförande av åtgärder efter det att det statliga
bidraget är beslutat och reserverat.
Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning så att
funktionskraven redovisade i detta åtgärdsförslag uppnås.
Finns tveksamheter om att utförandet inte uppfyller funktionskraven
kontaktas MSB:s projektledare.
Åtgärderna skall uppfylla gällande regler och föreskrifter samt kommunens
egna krav på teknik och utförande.
Före genomförandet av föreslagna åtgärder hålls ett till två startmöten,
beroende på projektets storlek, där MSB deltar.
Det första för att stämma av att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt samt
hur projektet ska bedrivas för att uppnå ställda mål liksom en tidsplan för
utförandet. Ett eventuellt andra startmöte hålls med utsedd projektledare och
upphandlade leverantörer och avser att stämma av tekniska lösningar på en
mer detaljerad nivå.
Kommunen ska planera in provnings och besiktningsaktiviteter i tidplan för
projektet. Grunden för detta läggs med fördel vid inledande startmöte som
beskrivs ovan.
Kommunen genomförde tillsammans med KBM grundläggande
åtgärder för kommunal ledningsplats med utrustningar såsom
reservkraftaggregat, UPS-aggregat, AV-utrustning etc. år 2006.
Detta åtgärdsförslag kompletterar dessa åtgärder som en anpassning
till dagens teknikstöd och sätt att arbeta med kriser som ansluter till
MSB:s koncept ”Gemensamma grunder”.
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3 LOKALER OCH KOMMUNIKATION
Avser lokaler och kommunikationssystem för ledning, information och teknik.

3.1 Ledningslokaler
3.1.1

Allmänt

Kungsör kommun har cirka 8 400 invånare med ca 5 500 i tätorten Kungsör.
Den andra tätorten i kommunen är Valskog.
Kommunledningskontoret och kommunens förvaltningar är lokaliserade till
kommunhuset i centrala Kungsör.
Kommunhuset ägs av Kungsör kommun och förvaltas via Kungsörs
kommunteknik AB.
3.1.2

Rum för beslutsgrupp

Krisledningsnämnden kommer vid extraordinära händelser och vid svåra
påfrestningar på samhället att verka i kommunalrådets arbetsrum.
Inga åtgärder
3.1.3

Rum för krisledningsgrupp

För denna funktion avses sammanträdesrum Futurum på våning 3 att
användas. Lokalen som kommunen valt som central i sin krisberedskapsorganisation uppfyller de grundläggande kraven såsom storlek och
användning i vardagen.
Antalet el- och datauttag räcker inte för att användas vid stabsarbete.
För att få effektiva verktyg för ledning, samverkan, kommunikation,
övervakning och dokumentation har kommunen önskemål om komplettering
av tekniska hjälpmedel i ledningsrummet.
Det är av vikt att nedan föreslagen utrustning används i vardagen så en
inarbetat vana att nyttja den redan finns vid uppkomna krissituationer.

Kungsörs kommun
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Sammanträdesrum Futurum föreslås följande teknik för bättre
förmåga att dela och samverka för en gemensam lägesbild:
•

Konferenstelefon

•

Erforderligt antal el- och dataanslutningar erhålls genom
installation av en eller två rörliga uttagspollare.

•

Publik teleanknytning förhyrs och installeras i märkt uttag

•

Interaktiv bildskärm/tavla

•

TV

•

Aktiva högtalare

•

HD-kamera samt två mikrofoner, takhängda, för webbaserad
videokonferens typ ”Skype för företag”

•

TV-mottagare

•

Gästuttag för anslutning av gästdator ses över så att smidigare
anslutning kan ske. Ett alternativ är Clickshare för 2 användare
nyttjas.

•

AV-skåp, inkl. PC/klient m.m.

Exempel utan styrutrustning

Erforderlig utbildning av ovanstående AV-utrustning ska ingå och är
bidragsberättigad.
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Förenklande av hantering av flera medier, inklusive belysning och
mörkläggning kan erhållas med:
•

Gemensamt styrsystem med manöverpanel typ Ipad för teknik
enligt ovan

Exempel med central styrutrustning

Kostnadskalkyl inkluderar detta alternativ

3.1.4

Rum för informationsdelning och analys

Åtgärderna avser att samla kommunikatörer och informationsflödet vid en störning och att ge
ökade möjligheter till bl.a. omvärldsbevakning

För kriskommunikation och analys - avses rum Per Frestare att användas.
Lokalen kan anses lämplig för ändamålet. För att kunna fylla funktionen med
informationsinhämtning och förmedling så bör lokalen utrustas med:
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Per Frestare förses med:
•

Erforderligt antal el- och dataanslutningar erhålls genom
installation av en eller två rörliga uttagspollare.

•

Smart-TV på stativ som går att vinkla ut från väggen

•

HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ
”Skype för företag”

•

Whiteboardtavlor på lediga väggytor.

•

Gästuttag för visningsyta. Kan ske med fast uttag alternativt
Clickshare.

3.1.5

Övrigt lokaler

Plan 3 saknar erforderlig kapacitet när det gäller det trådlösa nätverket vid
krissituationer. Känslig information presenterad i rum Futurum kan inhämtas
från intilliggande trapphus.
Våningsplanet med rum Futurum och Per Frestare kompletteras med
erforderligt antal accesspunkter för det trådlösa nätverket.
Dörrparti mot trapphus i Futurum förses med lämpligt insynsskydd.
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4 IT OCH TELEFONI
Avser åtgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö.

4.1 Primärhall för IT
Serverpark för Kungsörs kommun är gemensam i Västra Mälardalens
kommunalförbund och är placerad i Köping i trygg miljö.

4.2 Nodrum IT
För datakommunikation inom Västra Mälardalens kommunalförbund finns
kommunikationsutrustning i ett telerum i kommunhusets källare.
Rummet är försett med en gammal släckutrustning som inte är i bruk.
Andra brister åtgärdas enligt nedan:

•

Oanvänd utrustning demonteras.

•

Automatisk släckanläggning demonteras.

•

Belysningsarmaturer byts till typ med elektroniska driftdon.

•

Hål i väggar och tak brandtätas.

•

Trasig golvmatta rivs och ersätts med ny.

•

Ventilationskanal rivs, hål i väggar sätts igen och brandtätas.
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5 LARM OCH ÖVERVAKNING
Avser åtgärder för säker övervakning och avhjälpande av fel vid larm från prioriterade system.

5.1 Allmänt och centralanläggning
Kommunhuset är försedd med modern larm, styr- och övervakningsutrustning.
Enligt uppgift kan anläggningen kompletteras med nya larmpunkter enligt
nedanstående.

5.2 Reservkraftaggregat
Anslut reservkraftaggregatet till Sneiders styr- och övervakningsutrustning. Det går att få ut A- och B- larm från reservkraftaggregatets styrpanel.

5.3 IT/ Tele
Komplettera telerum med temperaturlarm och fuktlarm på golv.
Larmgräns för hög temperatur bestäms i samråd med IT.
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6 KOSTNADER
Under denna rubrik redovisas kostnader för samtliga åtgärder som har föreslagits.

Åtgärd
3

Kostnad kr

Bidrag kr

LOKALER OCH
KOMMUNIKATION

3.1

Ledningslokaler

3.1.2 – .7

Diverse uttag

32 000

3.1.2 – .7

AV-utrustning

241 000

3.1.10

Övrigt lokaler

27 000
300 000

4

IT OCH TELEFONI

4.2

Telerum för IT

4.2

Bygg

35 000

4.2

VVS

15 000

5.1.4

Automatisk släckanläggning

10 000

5.1.5

Elinstallationer

15 000
75 000

5

LARM OCH ÖVERVAKNING

5.2

Reservkraftaggregat

5.3

IT

37 500

8 000
15 000
23 000

11 500

Summa entreprenadkostnader

398 000

199 000

Byggherrekostnader

30 000

15 000

Oförutsett

24 000

12 500

Summa totalt (avrundat 1000-tal)
Summa preliminärt statligt bidrag

Kungsörs kommun

150 000

452 000
226 000

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-02-15

KS 2016/349

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Therés Andersson

Åtgärdsprogram för krisledningslokalerna –
rekvirering av medel från MSB
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) ställer vissa krav på hur
krisledningslokaler ska vara utrustade. Efter ett besök i Kungsör den 19 januari
har MSB skickat en förteckning över vad som behöver åtgärdas i de olika
lokalerna. Kostnaderna beräknas till totalt 452 000 kr med möjlighet att få 50
procent, dvs. 226 000 kr, i bidrag från MSB.
Dessutom finns möjlighet att söka bidrag i efterhand för den förstärkning av larm
och WiFi som redan gjorts på plan 3 i kommunhuset. Total kostnad för dessa
åtgärder är 122 000 kr, vilket skulle innebära att det finns möjlighet att söka
bidrag för ytterligare 61 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner en investering på 574 000 kronor för utrustning av
krisledningslokaler och ansöker om bidrag med hälften – 287 000 kronor – från
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Therés Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 24 januari
2017, § 3, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs
kommuns yttrande över stråksamrådet för ny 130 kV kraftledning
för sträckan Himmeta – Arboga – Kungsör. Dnr KS 2016/481
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 26 januari
2017, § 4, meddelat Länsstyrelsen att Kungsörs kommun inte har
något att erinra mot att befintligt tillstånd för kameraövervaktning i
samband med rovdjursinventeringen utökas till icke angivet antal.
Dnr KS 2017/2
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 2 februari 2017, § 5,
beslutat om gallring av handlingar i kommunens slutarkiv. De
handlingar som ska gallras är verifikationer och färdtjänsthandlingar under perioden 1990-1994 i socialnämndens arkiv.
Dnr KS 2017/40
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf har den 9 februari 2017, § 6,
besluta att kommunen ska vara med i projekt Ett kulturliv för alla
– konst. Kommunens medfinansiering tas ur befintlig budget.
Dnr KS 2016/426
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27

§
Meddelanden
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd för transport. Dnr KS 2017/19
Folkbildningsrådets styrelse fastställde i december 2016 nytt
system för statsbidrag till studieförbunden.
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat den 20 januari
2017 att godkänna förslaget till överenskommelse med regeringen
om en satsning under 2017 på att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
Miljöstrategen Therés Andersson har den 24 januari 2017 skickat
in verksamhetsrapporter till länsstyrelsen för de lokala
naturvårdsprojekten:
• Friluftsliv för fler
• Skogsstrategi för kommunägda skogar
• Kartkompettering av naturvårdsprogram
Dnr KS 2014/394
Kungliga biblioteket beslutar att Kungsörs kommun tills vidare får
leverera elektroniskt material (pliktexemplar) över nätverk till
Kungliga biblioteket. Dnr KS 2017/33
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 december 2016 är 7 723 262
kronor. Dnr KS 2017/36
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat tillståndsbevis till Omsorg I&U AB för att bedriva boende för ensamkommande barn på Kungsgatan 65 i Kungsör. Dnr KS 2017/37
Kallelse till förbundsstämma - Västmanlands läns luftvårdsförbund
– den 16 februari 2017. Dnr KS 2017/42
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2016: Moderaterna, Liberalerna Dnr KS 2017/9
Kvalitetsutvecklare Johanna Raland har svarat på en enkät från
SKL - om kommunens information till invånarna om verksamhetsresultat. Dnr KS 2017/45
Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en enkät – Klimatanpassning 2017 som IVL Svenska Miljöinstitutet skickat ut.
Dnr KS 2017/56.
Länsstyrelsen har utsett oppositionsråd Madelene Ericsson att vara
vigselförrättare. Förordnandet gäller t.o.m. 2018-12-31.
Dnr KS 2017/5
Protokollsutdrag från:
-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2016-12-07 § 42 Avrapportering internkontroll 2016.
Dnr KS 2016/85

-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-01-26, § 2 Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå vid
enskilda avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/35

Protokoll/minnesanteckningar från:
-

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2016-12-07, §§ 38-51

-

Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens
Myndighetsförbund 2017-01-26, §§ 1-18

-

Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional
beredning 2017-01-27, § 1-10. Dnr KS 2017/57

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•
Justerandes sign

Åparken – inga båtar? Dnr KS 2017/59
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-27
Undertecknade avtal:
•

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ramavtal med
Bröderna Hansson H-tryck – Kuvert och brevpåsar.
Dnr KS 2017/58

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat företagsavtal
mellan Kungsörs kommun och SJ BIZ. Dnr KS 2017/25

•

Ekonomichefen Bo Granudd och ekonomen Margareta Larsson
har undertecknat avtal om presentation av elektroniska fakturor
via Swedbank. Dnr KS 2017/28

•

Avdelningschefen Astrid Qvarnlöf har undertecknat överenskommelse med Västmanlands Teater om Ett kulturliv för alla –
Teater 2017-2018. Dnr KS 2017/30

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat samverkansavtal - tjänst som IT-strateg. Samverkan sker med
Köpings- och Arboga kommun till och med 2019-12-31.
Dnr KS 2017/43

•

Kommunchef Claes-Urban Boström har undertecknat Samverkansavtal - utbyggnad och drift av öppet bredbandsnät i
Kungsörs kommun med Stadsnätsbolaget Sverige AB.
Dnr KS 2017/44

•

Kultur- och fritidschef Astrid Qvarnlöf har tecknat ett avtal
med 365 Publishing AB - Besöksmagasin (produktion och
leverans av ett magasin). Dnr KS 2017/54

Kommuner och Landstings cirkulär:

Förslag till beslut

Justerandes sign

-

17:01 – Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt
PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL under år 2017

-

17:04 – Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av
olovlig frånvaro

-

17:05 – Internränta för år 2018

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

