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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Svar på medborgarförslag – Grannsamverkan (KS 2018/333)
Sven-Olof Jansson har lämnat in ett medborgarförslag om grannsamverkan. Förslaget är utformat som en fråga: När kommer kommunen och polisen att åter kalla till månadsvisa sammanträden för
grannsamverkare? Enligt förslagsställaren är sådan träffar nödvändiga för att sprida information om pågående eller inträffade brott.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar
tillsammans med Polisen;
- Grannsamverkan är egentligen Polisens ansvar men deras
möjlighet till månatliga sammanträden för grannsamverkan
inte är lika goda nu som tidigare. De, om de flesta verksamheter, måste prioritera vad som ska göras och i vilken omfattning och ordning
- beskrivs den ordning som kommer att gälla för grannsamverkan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sven-Olof Jansson
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-08-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar svaret på medborgarförslaget som sitt
eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-08-14

KS 2018/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på medborgarförslag om grannsamverkan i
Kungsörs kommun.
Det förslag eller fråga som inkommit gäller egentligen Polismyndighetens ansvar
men vi har nu gjort ett gemensamt svar utifrån att Kungsörs kommun är
involverade i grannsamverkan men utan att vara ansvariga.
Frågan som ställs är ”När kommer kommunen och polisen att åter kalla till
månadsvisa sammanträden för grannsamverkan”
Polisens möjligheter till månatliga sammanträden för grannsamverkan är idag
inte lika goda som tidigare och polisen måste precis som de flesta verksamheter
prioritera vad som ska göras och i vilken omfattning och ordning. Nedan beskrivs
den ordning som nu kommer att gälla för grannsamverkan.
Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed
trivseln.
Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar,
stödjer och hjälper varandra.
Möten som sker genom polisens försorg i samverkan med kommunen är ett möte på
våren och ett på hösten för alla kontaktombud.
Utöver dessa möten så sker uppstartsmöte på de områden som är nya eller ha bytt ett
flertal boende.
Kontaktombuden kan höra av sig till kommunpolisen via telefon eller mail om det är
något speciellt som händer eller undras över.
Om det uppkommer en speciell situation eller information som är i behov att informera
snabbt så kontaktar polisen ombuden.
Det kan även komma ut på kommunens hemsida. Oftast då det är trygghetsvandring
eller info från BRÅ.
Från polisens och kommunens sida är vi säkra på att detta är ett bra sätt att bedriva
verksamheten på. Vi förstår om det finns de som önskar fler möten men det viktiga är att
vi tillsammans, polis, kommun och de boende i våra områden hjälps åt så att det inte
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

2017-12-07
Ert datum

Er beteckning

händer något och om det hänt hjälps åt att reda ut vad som hänt så polisen får
möjligheten att lagföra den eller de som begått någon form av brott.
Brottsförebyggande (BRÅ) rådet är ett annat samverkansorgan mellan kommunen,
föreningslivet, näringslivet och polisen. Även i detta forum samverkar vi för att vi i
Kungsör ska kunna känna oss så trygga som möjligt och för att vi ska förhindra att
människor eller egendom far illa på något sätt.
Att lägga tid på möten är både viktigt och nödvändigt men ska vi få saker gjorda måste
polisen få tid att hantera polisiära frågor och utreda de eventuella brott som begåtts.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret som sitt eget

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen –
för bättre företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av
det framgår bl.a. att
-

en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och
det finns anledning att prova nya vägar

-

en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör samordnas med Arboga kommun

-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livsmedelsverkets utredning kring efterhandsdebitering

-

Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s utbildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utvecklar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalförbundets kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och en större förståelse i hela organisationen för
företagens behov

Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedelskontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat
system för Kungsör och Arboga.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2018-09-03
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun,
- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör
(bland annat Rättviksmodellen) och
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-09-03

§
Räkenskapssammanställningar och revisionshandlingar – Kommunens stiftelser
2017 (KS 2018/284)
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser
2017.
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser,
har avsluta sin granskning av stiftelserna. Han noterar att:
-

flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på
många år och i några fall är det inte heller möjligt att följa
regelverket för att kunna möjliggöra utdelning

-

kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sammanslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun
år 2016 jämte revisionsberättelser
• Räkenskapssammanställningar för respektive stiftelse (finns i
akten)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger räkenskapssammanställningar och
revisionsberättelser för kommunens stiftelser 2017 till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS 2018/279)
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredovisning och revisionshandlingar 2017.
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 201803-19, §§ 11 och 2018-06-01, § 20 jämte handlingar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar ansvarsfrihet
för kommunens ledamot och ersättare i förbundet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Delårsrapport per den 30 april 2018 –
Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping, Arboga och Kungsör (KS 2018/283)
En delårsrapport för den gemensamma överförmyndarnämnden
har upprättats med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen visar på ett underskott på 1 671 000 kronor jämfört med
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 296 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Gemensamma överförmyndarnämnden
2018-06-12, § 77 jämte Delårsrapport 1 2018 Gemensamma
överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Avtal, reglemente och budget 2019 för
Gemensamma överförmyndarnämnden –
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
(KS 2018/277)
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping,
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019.
Nämnden föreslås få namnet Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.
Förslag till avtal om samverkan, reviderat reglemente och budgetförslag för 2019 har tagits fram.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avtal och reglemente
godkänns och att budgetförslaget överlämnas till budgetberedningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27
jämte förslag till avtal, reviderat reglemente och budgetförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner
- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och
Surahammars kommuner och
- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden
också godkänner avtal och reglemente.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna budgetförslag för
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till
budgetberedningen för behandling under hösten i samband med
Kungsörs kommuns budget 2019-2021 Samråd ska ske med övriga
kommuner innan beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

Antaget avtal och reglemente redovisas som KS-handling nr x och
X 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-08-27

KS 2018/277

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Avtal, reglemente och budget 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden – Västra
Mälardalens Överförmyndarnämnd
Den gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör
föreslår att Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars
kommuner från och med den 1 januari 2019 ska ingå i en gemensam nämnd för
samverkan inom överförmyndarnämnden. Nämnden ska kallas Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019.
Nuvarande gemensamma nämnd har ställt sig bakom förslag till:
- Avtal om samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden (bilaga 1)
- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (bilaga 2)
Ett förslag till budget 2019 (bilaga 3) har också upprättats. Förslaget bygger på
att varje kommun finansierar sin andel av ärendena och att kostnaderna för
administration fördelas efter folkmängd. För Kungsörs kommun innebär förslaget
kostnader på 975 000 kr för år 2019.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner
-

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan Köpings,
Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner och

-

Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Beslutet förutsätter att övriga kommuner som ingår i nämnden också godkänner
avtal och reglemente.

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

2018-08-27

KS 2018/277

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna budgetförslag för Västra
Mälardalens Överförmyndarnämnd för år 2019 till budgetberedningen för
behandling under hösten i samband med Kungsörs kommuns budget 2019-2021
Samråd ska ske med övriga kommuner innan beslut.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

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

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör,
Hallstahammar och Surahammar
Kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar har
kommit överens om att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam
nämnd för överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 9 §
kommunallagen och i övrigt i enligt med bestämmelser i gällande speciallagar
inom området.
Nämnden kallas ”Västra Mälardalens överförmyndarnämnd”.
§1

Värdkommun

Värdkommun för den gemensamma nämnden är Köpings kommun. Nämnden
med dess kansli ingår därmed i Köpings kommuns organisation.
§2

Uppdrag och uppgifter

Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de
samverkande kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av
kommunerna enligt gällande lagstiftning.
§3

Nämndens sammansättning

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. De samverkande
kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.
Nämndens ordförande ska vara ledamoten från Köpings kommun. Ledamöterna
från de övriga kommunerna ska roterande varje år under mandatperioden vara 1:e
respektive 2:e vice ordförande och utses i bokstavsordning. Det första året
fungerar ledamoten från Arboga kommun som 1:e vice ordförande och ledamoten
från Hallstahammar som 2:e vice ordförande. Andra året fungerar ledamoten som
Hallstahammar som 1:e vice ordförande och ledamoten från Kungsör som 2:e vice
ordförande och så vidare.
§4

Arvoden och ekonomiska förmåner

Sammanträdes- och förrättningsarvoden samt andra ekonomiska förmåner till
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden lämnas enligt Köpings

kommuns bestämmelser. Till ordföranden och de två vice ordförandena utgår
dessutom ett fast årligt arvode enligt vad som beslutas av Köpings kommun efter
samråd mellan de samverkande kommunerna.
§5

Reglemente

Reglemente för den gemensamma nämnden ska godkännas av kommunfullmäktige i de fem samverkande kommunerna.
§6

Organisation

Den gemensamma nämndens ledamöter har ingen egen expeditionstid. Nämndens
kansli svarar under nämnden för administration, beredning och verkställighet i
verksamheten.
Nämndens kansli ingår som en enhet inom stadskansliet i Köpings kommun.
Nämndens kansli ska erbjuda viss mottagningstid i Arboga, Kungsör,
Hallstahammar och Surahammar för förbokade besök. Den närmare omfattningen
får bestämmas med hänsyn till efterfrågan.
§7

Aktförvaring och arkivering

Respektive kommun svarar för arkivering av de akter m m som rör ärenden som
inte längre är aktiva.
Akter som rör aktiva ärenden överlämnas och förvaras hos den gemensamma
nämndens kansli. Till den gemensamma nämndens kansli överlämnas register,
förteckningar och annan dokumentation som är av betydelse för verksamheten.
Arkivering för den gemensamma nämnden sker hos Köpings kommun. För tillsyn
över nämndens arkivhållning svarar arkivmyndigheten i Köpings kommun.
För nämnden upprättas en dokumenthanteringsplan. Beslut om gallring i
nämndens arkiv fattas av värdkommunen efter samråd med övriga kommuner.
§8

Verksamhetsstyrning, budget och insyn

Verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i
budget.
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den förvaltning och
redovisning som gäller den gemensamma nämndens verksamhet.

Den gemensamma nämnden ska till respektive fullmäktige i de fem kommunerna
varje tertial rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är.
§9

Kostnadsfördelning

Kostnaderna för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas enligt
nedanstående:
Kostnader för administration (nämnd, personal, lokal, utrustning etc.) fördelas
efter antalet invånare i respektive kommun per den 31 december året före
verksamhetsåret.
Kostnader för arvoden till ställföreträdare (god man och förvaltare) ersätts av den
kommun som ärendet tillhör.
§ 10

Ersättning till värdkommunen

Ersättning enligt § 9 ska lämnas till värdkommunen med halva det budgeterade
beloppet senast den 30 juni för innevarande verksamhetsår.
Resterande ersättning enligt slutavräkning ska lämnas till värdkommunen senast
den 15 januari året efter verksamhetsåret.
§ 11

Engångsersättning

Värdkommunen ska senast tre månader efter verksamhetsstarten för den
gemensamma nämnden från övriga kommuner erhålla en ersättning som motsvarar
kostnaden för eventuell övertagen personals innestående semester samt för övertid,
fyllnadstid, jourtid och beredskapstid som inte är kompenserad.
§ 12

Omförhandling

Alla fem kommunerna har rätt att påkalla omförhandling om det inträffar
omständigheter som innebär väsentligt förändrade förutsättningar för detta avtal.
§ 13

Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av
parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten lösas av allmän domstol.

§ 14

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 under förutsättning att
fullmäktigeförsamlingarna i de samverkande kommunerna har godkänt det genom
beslut som vunnit laga kraft.
Avtalet gäller för en mandatperiod i taget.
Avtalet kan sägas upp av var och en av de samverkande kommunerna. Eventuell
uppsägning ska göras minst ett år före utgången av mandatperiod. Om uppsägning av
avtalet inte sker förlängs det automatiskt med ytterligare en mandatperiod.
§ 15

Verksamhetens upphörande

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och
avvecklingskostnader på motsvarande sätt som anges för kostnader för
administration i § 9 ovan.
Detta avtal är upprättat i fem (5) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Köping den ……………….

Arboga den ……………….

Elizabeth Salomonsson
kommunstyrelsens ordförande

Anders Röhfors
kommunstyrelsens ordförande

Kungsör den ……………….

Hallstahammar den ……………….

Per Strengbom
kommunstyrelsens ordförande

Catarina Pettersson
kommunstyrelsens ordförande

Surahammar den ……………….

Tobias Nordlander
kommunstyrelsens ordförande

Antaget av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2018-0X-XX, § XX
Antaget av kommunfullmäktige i Arboga kommun 2018-0X-XX, § XX
Antaget av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2018-0X-XX, § XX
Antaget av kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun 2018-0X-XX, § XX
Antaget av kommunfullmäktige i Surahammars kommun 2018-0X-XX, § XX

Reglemente. Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner har
beslutat att från och med den 1 januari 2019 ingå i en gemensam nämnd för
samverkan inom överförmyndarverksamheten. Detta görs med stöd av 3 kap. 9 §
kommunallagen och i övrigt i enlighet med gällande speciallagar inom området.
Nämnden kallas ”Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd”.
Köpings kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden och dess
kansli ingår i värdkommunens organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett av kommunerna
ingånget avtal för den gemensamma nämnden.
§1

Uppgifter

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med
vad som åvilar var och en av kommunerna enligt reglerna i föräldrabalken och
annan gällande lagstiftning inom överförmyndarverksamheten.
Nämnden har också det ansvar som stadgas för överförmyndare vad avser ärenden
enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande flyktingbarn.
Nämnden har ansvar för att information lämnas om nämndens verksamhet.
§2

Nämndens ställning

Nämnden fattar beslut i Köpings kommun och ingår avtal för Köpings kommuns
räkning. Köpings kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav
som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden
ingått.
Köpings kommun har regressrätt mot övriga samverkande kommuner med
anledning av eventuellt civilrättsligt krav som har riktats mot Köpings kommun
enligt första stycket.
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning enligt kommunallagen
och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla ärenden inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden äger att i sådana mål och ärenden på Köpings
kommuns vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta avtal.

§3

Ekonomisk förvaltning och rapporteringsskyldighet

Nämnden svarar för den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
inom ramen för den budget som fastställs.
Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret. Sådan rapport ska lämnas efter april månad samt efter augusti
månad (delårsbokslut).
För den samlade årsredovisningen ska nämnden till kommunstyrelsen i Köping
lämna underlag enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar.
§4

Mandatperiod

Nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2019. Den politiska
organisationen får inte ändras under löpande mandatperiod.
Samverkan i den gemensamma nämnden gäller för en mandatperiod i taget. Var
och en av de samverkande kommunerna har rätt att avbryta samarbetet genom
anmälan till övriga kommuner minst ett år före utgången av mandatperiod. I annat
fall förlängs samverkan med ytterligare en mandatperiod.
§5

Val av ledamöter och ersättare

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. En ledamot och en ersättare
väljs av var och en av de samverkande kommunerna.
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara 1:e vice ordförande och
en vara 2:e vice ordförande.
Nämndens ordförande ska vara ledamoten från Köpings kommun. Ledamöterna
från de övriga kommunerna ska roterande varje år under mandatperioden vara 1:e
respektive 2:e vice ordförande och utses i bokstavsordning. Det första året
fungerar ledamoten från Arboga kommun som 1:e vice ordförande och ledamoten
från Hallstahammar som 2:e vice ordförande. Andra året fungerar ledamoten som
Hallstahammar som 1:e vice ordförande och ledamoten från Kungsör som 2:e vice
ordförande och så vidare.
§6

Sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden för visst tillfälle
bestämmer annat.
§7

Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring

För att nämnden ska var beslutsför krävs att minst tre beslutande är närvarande,
varav en måste vara ordinarie ledamot i nämnden.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska i första hand ersättaren från den kommun som valt
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
Ersättare förväntas närvara på sammanträde och har rätt att yttra sig även när de
inte tjänstgör.

§8

Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del
av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens kansli.
§9

Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast en
vecka före sammanträdet.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När ordföranden inte kan kalla till sammaträde får någon av de vice ordförandena
göra det.
§ 10

Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden får besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Uppgift om justerat protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala
anslagstavla. Anslagstiden räknas från dagen för det sist uppsatta anslaget.
§ 11

Reservation

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation
ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställs
för justering av protokollet.
§ 12

Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med anställd som nämnden
bestämmer.
§ 13

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som är beslutade av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
§ 14

Delegation av beslutanderätt

Omfattningen av den delegering av beslutanderätt som nämnden har rätt att göra
enligt kommunallagen och övrigt regelverk för verksamheten bestämmer
nämnden i särskild delegationsordning.
§ 15

Revision

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna.
Fråga om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt
ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande av den
förtroendevalde från uppdraget.
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Överförmyndarkansliets ansvarsområden
Överförmyndarkansliet bistår Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör samt Överförmyndarnämnden i Surahammar med sakkunskap. Överförmyndarkansliets
främsta uppgift är att utöva tillsyn över godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap.
Vid tidpunkten för budgetberedning pågår diskussioner om övertagande av
överförmyndarverksamheten från Surahammars kommun (förvaltningsmässig avtalssamverkan
finns idag) och Hallstahammars kommun från 2019-01-01. En fullständig samverkan i gemensam
nämnd med fem medlemskommuner och gemensamt överförmyndarkansli ligger till grund för
detta budgetförslag.
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Budgetförslag 2019
Vid sammanslagningen till gemensam överförmyndarnämnd 2015-01-01 budgeterades
kostnaderna för 2015 utifrån de tre medlemskommunernas budgetramar 2014 samt en ramökning
om 900 tkr för att säkerställa att verksamheten kunde bedrivas med skäliga förutsättningar. Den
totala budgeten om 4 200 tkr fördelades efter kommunstorlek:

Kommun

Budget
2015

Köping

2 265

Arboga

1 212

Kungsör

733

Summa

4 200

Nämndens budget har varit oförändrad under 2016 och 2017. Kostnaderna för arvodering av gode
män och förvaltare har ökat kraftigt under perioden. Det blir allt vanligare att huvudmännen ej har
tillräckliga tillgångar eller inkomster för att arvodera gode män och förvaltare. Det blir då
kommunen som utbetalar gode mannens arvoden och utlägg. Utfallet för gemensamma nämnden
2017 blev 5 661 tkr.

Kommun

Utfall
2017

Köping

3 039

Arboga

1 633

Kungsör

989

Summa

5 661

Underskott gentemot budget 4 200 tkr uppgick således till 1 461 tkr, vilket fördelade sig Köping
784 tkr, Arboga 421 tkr och Kungsör 256 tkr. Av nämndens totala utfall 5 661 tkr utgjordes 3 516
tkr av arvodering till gode män och förvaltare.
Befintliga nämndens kostnader under 2017 om 5 661 tkr samt Hallstahammars och Surahammars
kostnader 2017 ger tillsammans en total kostnad om 9 478 tkr för 2017. Vissa samordningsvinster
så som färre nämnder och ledamöter, lägre lokalhyror, gemensam administration m.m. förväntas
uppkomma vid sammanslagningen och kostnaderna för 2019 budgeteras därför till 9 200 tkr, vilket
fördelas enligt.

Kostnad

Nämnd

Förslag
budget 2019

202

Kansli

3 913

Arvodering god man och förvaltare

5 085

Summa

9 200
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Efter diskussioner mellan ekonomi- och kommunchefer i befintliga samverkanskommuner har det
enats om att den totala budgeten skulle fördelas så att kostnader för administration (nämnd, kansli,
lokal mm) fördelas efter folkmängd och att kostnader för arvodering ersätts av den kommun
ärendet tillhör. Med budgeten om 9 200 tkr för 2019 fördelad enligt detta ges följande
budgetförslag:

Administration

Arvodering

Förslag
budget 2019

Köping

1 440

1 604

3 044

Arboga

770

726

1 495

Kungsör

473

502

975

Hallstahammar

881

1 217

2 098

551

1 037

1 588

4 115

5 085

9 200

Kommun

Surahammar
Summa
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Revidering av förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2017/377)
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i
samband med bildandet av myndighetsförbundet. Den senaste
revideringen gjordes i kommunfullmäktige den 13 november 2017,
§ 154.
Ett förslag till revidering av förbundsordningen har tagits fram
med anledning av den nya kommunallagens regler om digital
anslagstavla. Det är den 13 paragrafen som behöver ändras. Den
reglerar förbundets kungörelser och tillkännagivanden.
Kommunstyrelsens förvaltning förslår att den revideras i enlighet
med förslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-27
jämte förslag till reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar motsvarande beslut.
Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-08-27

KS 2017/377

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av kommunfullmäktige den 22 november 2010, § 24, i samband med bildandet av
myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige
den 13 november 2017, § 154.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund föreslår en revidering av förbundsordningen (bilaga 1) med anledning av den nya kommunallagens regler om digital
anslagstavla. Det är den 13 paragrafen som behöver ändras. Den reglerar
förbundets kungörelser och tillkännagivanden.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund i enlighet med förslaget.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar motsvarande beslut.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

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

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 oktober 2017, § 112
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 13 november 2017, § 154

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och
har sitt säte i Arboga kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungsörs kommuner.
§ 3 Syfte
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbarhet, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till förbundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna.
§ 4 Förbundets uppgifter
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande
lagar med förordningar, allmänna råd och lokala stadgar:
-

tillsyn och prövning enligt miljöbalken
livsmedelslagen
tobakslagen
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
alkohollagen inom området gällande folköl
lag om handel med vissa receptfria läkemedel
strålskyddslagen
lag om byggfelsförsäkring
plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som
avser planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor
den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer
på kommunen
prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighetsbildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillståndsoch fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 §
klimat- och energirådgivning
pröva ansökningar om strandskyddsdispens
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Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de framställningar som förbundet finner på kallade, avge yttranden i ärenden som
remitteras till förbundet och medverka i kommunernas planering där frågor
inom förbundets ansvarsområde berörs.
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de
områden och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer.
§ 5 Samrådsgrupp
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i förbundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunstyrelsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna.
§ 6 Förbundets organisation
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller
tillsätta andra beredningsorgan.
§ 7 Förbundsdirektionen
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av
respektive medlems fullmäktigeförsamling enligt följande:
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan medlemskommunernas företrädare. Ordförandeposten utses under första året ur kretsen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordföranden ur
kretsen av Arboga kommuns ledamöter.
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val
av direktion.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som
ledamoten.
Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i
vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen.
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§ 8 Revisorer
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommunfullmäktige i Arboga kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd
med Kungsörs kommun med utgångspunkten att respektive kommun ska
ges möjlighet att vara företrädd av en revisor.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
direktionen.
§ 9 Insyn och rapportering
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt
till insyn i förbundet.
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna.
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som
medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ,
för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.
§ 10 Dialog
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor
som rör budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två
gånger per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning,
omfattning och kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behandlas.
§ 11 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
• revisorerna
• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation
§ 12 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttranderätt.
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§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden
Arboga kommuns officiella anslagstavla är tillika förbundets anslagstavla.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla samt för kännedom
även på övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor.
Förbundets anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av rättsäkerhetsskäl
ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.
Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt i
denna del. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen.
I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap 10 § det
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks
på annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska erläggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott.
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april, juli och oktober månader.
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt
följande fördelningstal:
Arboga 60 %
Kungsör 40 %
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets
omfattning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer
som över tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse
om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun.
§ 15 Fastställelse av taxa
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder
för de verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för
fastställelse i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om
taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 september.
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Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemensamma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående medlemskommuner om inte lagstadgade hinder möter.
§ 16 Lån, borgen m.m.
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen eller ställa annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande.
Förbundet får dock träffa avtal om operativ leasing av personbilar.

§ 17 Andel i tillgångar och skulder.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar
och skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäckning enligt 14 §.
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten
samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets
upplösning.
§ 18 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram
som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den
kommande treårsperioden.
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet
med vad som stadgas i 8 kap. 10 § kommunallagen.
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad.
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna.
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Arboga kommun.
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Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfattning 15 %.
§ 20 Inträde av ny medlem
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter.

§ 21 Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat
från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras.
§ 22 Likvidation och upplösning
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av
medlem i förbundet eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand
fördelas mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas
mellan medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst.
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga
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medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller
om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
§ 23 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej
kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skiljeman.
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 oktober 2017.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy
(KS 2018/348)
Nuvarande Hälso- och friskvårdspolicy antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2014, § 81.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en revidering där:
- reglerna kring friskvårsbidrag ändras så att de harmonierar
med Skatteverkets regler
- det som gäller hälsoinspiratörer tas bort och
- ändringar görs utifrån organisationsförändringar
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-24
jämte förslag till reviderad Häls- och friskvårdspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Hälso- och friskvårdspolicyn i
enlighet med förslaget.

Reviderad policy redovisas som KS-handling nr x 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (1)

Vår beteckning

2018-08-24
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom

Revidering av hälso- och friskvårdspolicy
Enligt hälso- och friskvårdspolicyn för Kungsörs kommun och bolag, antagen
av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 8, erbjuds medarbetare att kunna söka
bidrag i form av en friskvårdspeng. Enligt tidigare policy har endast tillsvidareanställda medarbetare kunnat söka bidraget.
För att förmånen ska vara skattefri och räknas som en personalvårdsförmån
enligt Skatteverkets regler ska den vara av mindre värde och rikta sig till alla
medarbetare. De villkor som kommunen och bolagen haft för att kunna få
friskvårdspengen har därmed varit felaktiga eftersom inte medarbetare med
tidsbegränsade anställningar kunnat ansöka om den.
Vi föreslår en ändring av villkoren så att de uppfyller Skatteverkets regler
(bilaga 1). Nytt villkor för att kunna få bidraget föreslås bli att ha en anställningstid på totalt sex månader under de senaste två åren i Kungsörs kommun
och bolag. Det skulle innebära att alla medarbetare, oavsett anställningsform,
har möjlighet att söka bidraget. Det kan även bidra till att kommunen och
bolagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare för vikarier och andra tidsbegränsat anställda då det idag är allmänt svårt att rekrytera.
Enligt nuvarande policy är friskvårdspengen fastställd till 1 000 kr per medarbetare och kalenderår. Vi föreslår att beloppet för friskvårdspeng inte skrivs
fast i policyn utan att beslut om belopp tas i samband med beslut om
budgeten för nästkommande år.
Vi föreslår även att de delar i hälso- och friskvårdspolicyn som inte längre är
aktuella avseende hälsoinspiratörer, tas bort och att ändringar görs utifrån
ändringar som har skett i organisationen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Anne-Britt Hanson Åkerblom
HR-chef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr F.11

Förslag till reviderad

Hälso- och friskvårdspolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 81
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx

Mål med hälso- och friskvårdspolicy
Kungsörs kommun och dess bolag Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten
AB och Kungsörs Fastighets AB vill aktivt stödja och uppmuntra medarbetarna till ett
ökat hälsomedvetande. Utifrån vårt samverkansavtal ska alla verksamheter i
Kungsörs kommun genomsyras av en god arbetsmiljö och medarbetarna ska uppleva
en god hälsa.
Hälso- och friskvårdsarbetet ska ses som en del i det befintliga arbetsmiljöarbetet, och
vara en naturlig del i medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar Arbetet bör även
ingå som en del vid en rehabiliteringsprocess.
Friskvård ska ses om en långsiktig investering i friska och positiva medarbetare.
En arbetsplats där medarbetarna i hög utsträckning upplever att de har god hälsa leder
till högre frisknärvaro.
De övergripande målen med en hälso- och friskvårdspolicy är att:
•

öka antalet långtidsfriska medarbetare

•

öka attraktionskraften för Kungsörs kommun och dess bolag som arbetsgivare

•

minska risken för ohälsa och skador i arbetet och på fritiden

Ansvar och uppdrag
Ansvaret för att målen i hälso- och friskvårdspolicyn uppnås delas mellan alla inom
organisationen.
HRPersonalavdelningen
-

har det övergripande ansvaret för att kommunicera policyn i hela den kommunala
organisationen
har uppdraget att samordna och utveckla det gemensamma friskvårdsarbetet i hela
den kommunala organisationen
ansvarar för att hälsoinspiratörerna erbjuds utbildning och mötestillfällen i sitt
nätverk
ska i årsredovisningen rapportera om hälso- och friskvårdsarbetet
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Bilaga

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr F.11

Chefer på alla nivåer
-

ansvarar för att kommunicera och informera om hälso- och friskvårdspolicyn till
sina medarbetare.
ska genomföra hälsofrämjande insatser för sina medarbetare, bland annat ingår de
insatser som HRpersonalavdelningen inför initierar
ska tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för en trivsam och hälsosam arbetsplats
ska uppmuntra och ta hjälp av hälsoinspiratörerna i friskvårdsarbetet på
arbetsplatserna

Varje medarbetare
-

har ansvar för sin egen hälsa och sin arbetsförmåga
ska aktivt bidra till en trivsam arbetsplats
ansvarar för att med sin närmaste chef ta upp och påtala situationer som han eller
hon upplever kan påverka den egna hälsan och arbetsförmågan negativt

Hälsoinspiratörerna
Hälsoinspiratören är en medarbetare med intresse för hälsa och friskvård som har
en inspirerande roll på sin arbetsplats. Målet är minst en hälsoinspiratör på varje
enhet.
-

ska tillsammans med chef och arbetskamrater aktivt arbeta för en god hälsa på
arbetsplatsen
ska tillsammans med chefen informera på arbetsplatsträffar om kommunens
insatser för bättre hälsa
ingår i kommunens nätverk för hälsoinspiratörer
erbjuds delta i de utbildningar som anordnas för nätverket

Företagshälsovården
-

ska fungera som en resurs inom ramen för arbetsgivaransvaret för arbetsmiljö,
rehabilitering och hälsa
har en rådgivande expertfunktion

Subvention av friskvård (friskvårdspeng) Friskvårdsbidrag
Friskvårdspengen kan användas av de medarbetare som har en
tillsvidareanställning.
Beloppet är maximalt 1 000 kronor per person och år och kan hämtas ut vid ett
eller flera tillfällen per år. Friskvårdspengen kan användas till en eller flera
aktiviteter.
Friskvårdspengen betalas ut mot uppvisande av kvitto/kvitton som visar vilken eller
vilka friskvårdsaktiviteter du deltagit i. Tillsammans med kvittona ska även blanketten för friskvårdspeng lämnas in.
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Bilaga

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr F.11

Godkända aktiviteter som berättigar till friskvårdspeng följer Skatteverkets regler.
Friskvårdsaktiviteterna är inte geografiskt kopplade till Kungsör. Det innebär att
du till exempel kan köpa träningskort i någon annan stad.
Kungsörs kommun och bolag erbjuder sina medarbetare en friskvårdspeng.
Alla medarbetare som har en anställningstid på totalt sex månader under de
senaste två åren i Kungsörs kommun och bolag, har möjlighet att få bidraget.
Friskvårdspengen erbjuds i enlighet med Skatteverkets regler och kan användas till
de aktiviteter som följer enligt dessa regler.
Arbetsgivaren följer Skatteverkets regler för personalvårdsförmåner vilket innebär
att om förmånen är skattefri och ska räknas som en personalvårdsförmån ska den
vara av mindre värde och rikta sig till alla medarbetare.
Beloppet för friskvårdspeng beslutas i samband med beslut om budgeten för
nästkommande år.
Tillämpning av utbetalning anges i separat anvisning.

_______________

Kommunstyrelsens förvaltning har rätt att utfärda
tillämpningsanvisningar till denna policy.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-09-03

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den
-

27 juni 2018, § 7, beslutat betala ut verksamhets-, drift- och
administrationsbidrag om 6 320 kronor för 2018 till Kungsörs
multikulturella förening. Dnr KS 2018/69

-

13 juni 2018, § 11, beslutat bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag med 4 500 kronor. Dnr KS 2018/255

-

11 juni 2018, § 12 beslutat om bidrag till studieförbunden
2017. Dnr KS 2018/145

Socialchefen har den 15 juni 2018, § 13, förordnat följande personer att utöver egen tjänst vara socialchef/förvaltningschef för
socialförvaltning under socialchefens semester:
• vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson 2018-06-18 – 07-15
• verksamhetschef HSO Ann-Christine Södergran 2018-07-16--22
Dnr KS 2018/266
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 16 juli 2018, § 14,
avslagit en begäran om att få ta del av allmän handling. Den sökta
handlingen har redan gallrats med stöd av kommunens antagna
gallringsregler då den bedömts vara av tillfällig eller ringa betydelse för kommun. Dnr KS 2018/323
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den
-

8 augusti 2018, § 15, beslutat anta Anvisningar för kommunens
digitala infartsskyltar. Dnr KS 2018/336

-

9 augusti 2018, § 16, besluta förordna följande personer att
utöver egen tjänst vara kommundirektör under kommundirektörens semester:
• socialchefen Lena Dibbern 2018-09-04--12
• barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 2018-09-29--10-07

Dnr KS 2018/155

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
Tekniska chefen Stig Tördahl har den 27 augusti 2018, § 17,
förordnat Ronnie Björkrot att utöver egen tjänst även vara teknisk
chef under tekniska chefens semester 2018-09-03--07. Dnr KS
2018/345

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§
Meddelanden
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till

Justerandes sign

•

Kungsörs kommun som har informationsaktivitet med olika
aktörer i samband med Världsmiljöveckan på Nytorget,
Kungsör, den 7 juni 2018. Dnr KS 2018/259

•

Kungsörs kommun – midsommarfirande på Kungsudden,
Kungsör 2018-06-22. Dnr KS 2018/265

•

Restaurang Phoenix – uteservering - under perioden
2018-06-12 – 2018-09-01. Dnr KS 2018/240

•

Restaurang Nellys – uteservering- under perioden 2018-08- 01
– 2018-10-31. Dnr KS 2018/222

•

SVT – Västmanland möter allmänheten för att fånga upp
viktiga lokala frågor som en del av valsatsningen – nya torget,
Kungsör 2018-06-25. Dnr KS 2018/264

•

Cirkus Rhodin – föreställning 2018-07-11 klockan 19-21 vid
gamla Folkets park. Dnr KS 2018/313

•

Moderata samlingspariet – torgmöten i Kungsör och Valskog
med politisk information inför valet 2018. Dnr KS 2018/146

•

Sverigedemokraterna Västra Mälardalen – torgmöten, utanför
Coop, med politisk information. Dnr KS 2018/254

•

Centerpartiet Kungsör – torgmöten utanför COOP Konsum och
vid Thor Modén-statyn i Kungsör inför valet 2018.
Dnr KS 2018/149

•

Arbetarpartiet Socialdemokraterna Kungsör – torgmöten utanför COOP Konsum i Kungsör inför valet 2018.
Dnr KS 2018/343

•

Sveriges Radio P4 Västmanland – Direktsänd valdebatt 201809-06, uppställning av mobil studio, högtalare och tält vid
regn. Dnr KS 2018/314

•

Film- och teaterföreningen i Kungsör - Utomhuskonsert med
scen i Åparken 11 augusti 2018. Dnr KS 2018/330
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
Beviljade schakttillstånd till:
•

AG Consulting – göra små hål för att komma åt befintliga rör
på Hamngatan mellan 2018-07-10 – 2018-07-31.
Dnr KS 2018/301

•

AG Consulting – göra små hål för att komma åt befintliga rör
på Trädgårdsgatan mellan 2018-07-12 – 2018-07-30.
Dnr KS 2018/302

•

Mälarenergi AB – laga trasig kabel på Drottninggatan 15 och
19 den 15 augusti 2018. Dnr KS 2018/341

•

Mälarenergi AB – laga trasig kabel på Liljevägen 13 den 7
augusti 2018. Dnr KS 2018/347

Västra Mälardalens Myndighetsförbund – Yttrande avseende tillståndsansökan enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, MI
2018-497. Dnr KS 2018/213.
Krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen vid
större händelser eller extra ordinära händelser. Dnr KS 2018/221
Kommundirektören Claes-Urban Boström har för undertecknat
medborgarlöften för Kungsörs kommun 2018 - överenskommelse
mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen.
Dnr KS 2018/270
Revisionsrapport – Granskning av kommunens rutiner avseende
hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar. Dnr 2018/344
Rapport om myndigheters och kommuners genomförande av
åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.
Dnr KS 2016/502
Migrationsverket - Information om reviderad årsplanering och om
vidarebosättning. Dnr KS 2018/303
Justerandes sign
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Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
Information från Migrationsverket om ersättning för att stärka
kommunens möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och fortsatt väntar på ett slutgiltigt
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
Dnr KS 2018/78.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har betalat ut 17 274 kronor i
gårdsstöd för 2017. Dnr KS 2017/282
Kungsörs kommun har svarat Länsstyrelsen på frågor om
vindkraftsärenden i Kungsörs kommun. Dnr KS 2018/316
Sveriges Kommuner och Landsting har i meddelande från styrelsen nr 9/2018 informerat om styrelsens beslut den 15 juni 2018 om
förbundsavgift år 2019. Avgiftssatsen fastställdes till 0,1197 promille med en rabatt även år 2019 på 10 procent till kommuner med
fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000
invånare. För Kungsörs kommun blir förbundsavgiften 230 000
kronor 2019.
Tekniska chefen Stig Tördahl har lämnat synpunkter till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund på anmälan om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd – SMK Kungsörs verksamhet vid
Stentorpsbanan. Dnr KS 2018/349
Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken
•

Botten strandbad. Dnr KS 2018/309

•

Ekudden strandbad. Dnr KS 2018/308

•

Skillingeudd strandbad. Dnr KS 2018/307

Verkställande direktör/teknisk chef Stig Tördahl har den 20
augusti 2018 beslutat förordna Ronnie Björkrot att utöver egen
tjänst få ett utökat ansvarsområde under tekniske chefens semester.
Förordnandet gäller
- tillförordnad VD i Kungsörs Kommunteknik AB under
perioden 3 – 7 september 2018 samt
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
-

ställföreträdare till VD för löpande förvaltningsåtgärder i
Kungsörs Vatten AB under perioden 3 – 7 september 2018.
Dnr KS 2018/345

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transport:
•

mellan Kungsör och Örebro den 9 augusti – 8 september 2018
för T-Schakt AB för transport av formbord. Dnr KS 2018/79

•

mellan Kungsör och Varberg den 12 augusti – 11 september
2018 för K. Mark Transport AB och M4 Gruppen AB för
transport av gjutformar. Dnr KS 2018/79

Protokollsutdrag från:
•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12 § 34 – Revidering
av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Dnr KS 2018/282

•

Köpings kommuns kommunstyrelse 2018-06-07 § 97 –
Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. Dnr KS 2018/227

•

Fagersta kommuns kommunstyrelse 2018-06-05 § 116 Länsgemensam stödfunktion för studie- och yrkesvägledning.
Dnr KS 2018/312

•

Hallstahammars kommuns kommunfullmäktige 2018-06-18 §
89 – Deltagande i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd,
förslag till reglemente samt finansiering av detta.
Dnr KS 2016/231

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Protokoll från Arkiv Västmanland – Årsmöte 2018 2018-0425, § 1 – 22

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2018-05-23, § 12-29

•

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör 2018-06-12, § 67-84

•

Arbogaåns vattenförbund – Förbundsstämma 2018-05-29, §
1-19 och förvaltningsberättelse för år 2017. Dnr KS 2017/295
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
•

Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional
beredning 2018-06-08, § 32-44

•

Protokoll från ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 2018-05-16. Dnr KS 2018/199

•

Protokoll med bilagor från ordinarie föreningsstämma 201805-18 med Västmanlands Tolkservice. Dnr KS 2018/324

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Eldning vid hamnen. Dnr KS 2018/278

•

På boende, trafik och miljö. Dnr KS 2018/280

•

Lockmora. Dnr KS 2018/310

•

Boende, trafik och miljö. Dnr KS 2018/317

•

Foderhjälp. Dnr KS 2018/318

•

Eloge till biblioteket. Dnr KS 2018/332

•

Parkering på Kaptensgatan. Dnr KS 2018/334

•

Upprätta markerat övergångsställe alt trafikljus där GC-vägen
Malmbergavägen/Granlidsvägen korsar Kungsgatan.
Dnr KS 2018/335

•

Soptunnor/-korgar till Stengärdet. Dnr KS 2018/338

Frågor/synpunkter inkomna via kommunens myndighetsbrevlåda,
inklusive svar:
•

Gästhamnen, natthärbärge för hemlösa? Dnr KS 2018/325

•

Vatten vid gästhamnen. Dnr KS 2018/326

•

Behov av dykare till T-bryggan i Skillinge. Dnr KS 2018/328

•

Märk upp ställplatserna. Dnr KS 2018/331

•

Ställplats i gästhamnen. Dnr KS 2018/337

Undertecknade avtal:

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
•

Teknisk chef Stig Tördahl har undertecknat avtal om disposition av mark, del av Kungsör 3:1 med Prefament AB. Dnr KS
2018/268

•

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat
-

förlängning av ramavtal Elkraft med Vattenfall AB.
Dnr KS 2018/274

-

borgen för låneavtal till Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2018/295

-

förlängning av avtal – Ekonomisystem.. Dnr KS 2018/311

•

Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg har tecknat ett avtal
med Update System AB - Företagssystemet Business.
Avtalstid: 2018-07-01 - 2019-06-30. Dnr KS 2018/305

•

Kommundirektör Claes-Urban Boström och kommunstyrelsens
ordförande Per Strengbom har undertecknat ett tillägg till avtal
med Västmanlands tolkservice. Dnr KS 2018/306

•

Kultur- och evenemangsamordnare Lina Ekdahl har tecknat ett
avtal med Boulevardteatern om sommarteater den 1 september.
Dnr KS 2018/304.

Uppsagda avtal:
•

supportavtal - Demos och Demografen programvara.
Dnr KS 2018/272

•

supportavtal - Analysen och Analysen Web programvara.
Dnr KS 2018/273

Skrifter:

Justerandes sign

•

Två nya rapporter om gods- och kompetensförsörjning i
regionen - Mälardalsrådet. Dnr KS 2018/342

•

Handlingsplan Agenda 2018-2020 – skrift från Regeringskansliet

•

Mår alla bra? – Rapportserie från Liv och häsla ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige. Rapport 1 Ojämlikhet i hälsa i
nionde klass – skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03
Kommuner och Landstings cirkulär:
• 18:21 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
• 18:22 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019
• 18:23 – Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar
• 18:24 – Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar
• 18:25 – Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12
• 18:26 – Ny förvaltningslag
• 18:27 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Strategisk regional beredning

Plats

ACC, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 8 juni 2018

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Tommy Levinsson (S)
Andreas Porswald (MP)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Liljedahl (SD)

t o m sid 18

Anders Röhfors (M) Arboga
Andreas Silversten (S) Arboga
Marino Wallsten (S) Fagersta
Jenny Landernäs (M) Hallstahammar, 3:e vice ordförande
Pelle Strengbom (S) Kungsör
Madelene Fager (C) Kungsör
Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Kent Persson (V) Norberg
Ulrika Spårebo (S) Sala
Carina Sandor (L) Skinnskatteberg
Tobias Nordlander (S) Surahammar
Anders Teljebäck (S) Västerås, 1:e vice ordförande
Övriga

§ 32

Anders Åhlund, regiondirektör
Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
Christina Ersson, mötessekreterare
Anders Ahlgren, verksamhetschef Vårdval
Christina Lockley, överläkare Barn- och ungdomskliniken
Ann Tjernberg, verksamhetschef Social välfärd och skola
Susanne Holmsten, utvecklingsstrateg Social välfärd och skola
Kenneth Östberg, ordförande Samverkansgrupp äldre
Lena Karlström, verksamhetschef Kultur och ideell sektor
Tess Lundin, webbredaktör Kultur och ideell sektor

Fastställande av föredragningslista
Beredningens beslut
1.

§ 33

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga från
Malin Gabrielsson.

Föregående protokoll
Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2018-04-06 justerats i
föreskriven ordning.
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Justering
Beredningens beslut
1.

§ 35

Pelle Strengbom utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Beredningens beslut
1.

§ 36

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 31 augusti 2018 kl 09.00.

Summering av workshop om regional utvecklingsstrategi, RUS, och regionalt
utvecklingsprogram, RUP
Reflektioner över förmiddagens workshop. Det framhålls som positivt att politiken är
delaktig i processen. Beredningen konstaterar att det varit en bra förmiddag, och att
det är intressant att se hur mycket som händer i länet.

§ 37

Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län
RV181042

Ett förslag om regiongemensamma resurser som stöd till länets olika elevhälsofunktioner och utveckling av samarbete lämnades till den politiska samverkansgruppen
Barn och Unga hösten 2017. Förslaget återremitterades till ansvariga tjänstepersoner
med ett uppdrag att revidera det till att endast omfatta elevhälsans medicinska del.
Det förslag som nu lämnas innebär länsgemensamma resurser till funktionerna
Samordnande skolsköterska 80 % samt Samordnande skolläkare 20 %. Kostnad
1 miljon kronor per år, som fördelas lika mellan Region Västmanland 50 % och länets
10 kommuner 50 % utifrån en proportionell fördelning med utgångspunkt från
elevantal i åldersgruppen 6 – 19 år. Ytterligare 200 000 kronor per år avsätts av
Region Västmanland för utbildnings- och möteskostnader.
Samordningsfunktionen förväntas att fylla flera funktioner, som att vara en tydlig
representant för elevhälsans medicinska del såväl inom länets elevhälsa som i
kontakter med exempelvis hälso- och sjukvårdens olika delar och andra samarbetsparter, stödja metodutveckling och initiera kompetensutveckling, sprida information
om nyheter och lagstiftning, leda nätverk, verka för kvalitetssäkring med mera.
Samordningsfunktionen kommer att utvärderas efter två år utifrån de i beslutsunderlaget angivna effektmålen.
Anders Ahlgren och Christina Lockley ger en bakgrund till förslaget och går igenom
behovet av samordningsfunktionen, finansiering, uppdraget, vilka effekter man
förväntar sig och målet för verksamheten.
I diskussionen framförs farhågan att funktionen bara får en administrativ roll.
Beredningens beslut
1.

Beredningen rekommenderar regionstyrelsen och respektive kommun att
besluta om införande av en samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del
i Västmanlands län enligt redovisat upplägg.
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Gemensam nyföretagarrådgivning
RV181060

Sammanfattning
I syfte att få fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens har ett förslag
om länsgemensam lösning för nyföretagarrådgivning tagits fram. Nyföretagarcentrum föreslås bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner.
Därigenom förväntas tillgängligheten till kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner
förbättras.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till nytt, gemensamt, sätt att arbeta med nyföretagarrådgivning i länet har
tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Region Västmanland,
några av länets kommuner och Nyföretagarcentrum. Syftet är att få fler startade
lönsamma företag med lång levnadsfrekvens. Ärendet har tidigare föredragits i
Regionala ledningsgruppen (2017-12-15), och därefter i Strategisk regional beredning
(2018-02-02). Ett uppdrag gavs att arbeta fram ett detaljerat förslag.
Arbetsgruppen har träffats på nytt under våren. Därefter har förankring skett i
nätverket för kommunernas näringslivsansvariga (2018-03-28), och sedan även i
Regionala ledningsgruppen (2018-04-13).
Förslaget är att Nyföretagarcentrum bedriver nyföretagarrådgivning i länets samtliga
kommuner. Införandet kan ske succesivt under en kommande tvåårsperiod (cirka),
kommunerna väljer vid vilken tidpunkt under denna period som förändringen
genomförs.
Förväntade effekter av förändringen är tillgänglighet till kvalitetssäkrad rådgivning i
alla kommuner, tydliga och enhetliga rutiner, bättre uppföljning och statistik, effektiv
marknadsföring för att nå fler, med mera.
Finansieringsmodellen bygger på en fördelning med en fjärdedel vardera från:
•

privat regional finansiering (företag med ett regionalt intresse)

•

privat lokal finansiering (lokala företag)

•

offentlig regional finansiering (Region Västmanland)

•

offentlig lokal finansiering (respektive kommun)

Nyföretagarcentrum sköter kontakterna med företagen med regionalt intresse, och i
samråd med näringslivskontoret i respektive kommun även med lokala företag.
I arbetet för fler startade företag kommer ett samspel att finnas med Almi och andra
näringslivsfrämjande organisationer i länet, dvs. där olika aktörer har olika roller.
Beräknad kostnad (ca) per kommun och år:
Arboga

28 000 kr

Fagersta

27 000 kr

Hallstahammar

32 000 kr

Kungsör

17 000 kr
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Köping

52 000 kr

Norberg

12 000 kr

Sala

45 000 kr

Skinnskatteberg

9 000 kr

Surahammar

20 000 kr

Västerås

300 000 kr

t o m sid 18

Beredningens beslut
1.
§ 39

Beredningen rekommenderar regionstyrelsen och respektive kommun
godkänna redovisat förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning.

Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för
barn och unga som placeras utanför hemmet samt tillhörande rutiner
RV181062

Beskrivning av ärendet
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland har sedan maj 2015 en länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin: Läkarundersökning, bedömning
av tandhälsa samt former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Från
den 15 april 2017 är det lagstadgat att socialtjänsten (SoL 5 kap. 1 d §) och hälso- och
sjukvården (HSL 16 kap. 3 §) ska ingå en överenskommelse om samarbete för barn
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Målgruppen har vidgats till att även
omfatta unga vuxna till och med 20 år.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive parts ansvar för barn och
ungas hälsa i samband med att socialnämnden beslutar att barn och unga ska
placeras för vård utanför hemmet. Överenskommelsen omfattar följande områden:
•

Hälsoundersökning enligt 11 kap. 3 a § socialtjänstlagen (SoL) och Lag om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
enligt 1 §

•

Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning även ska omfatta
tandhälsan (Prop. 2016/17:59)

•

Läkarundersökning enligt 32 § LVU

•

Former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin

Överenskommelsen gäller för barn och unga från och med 0 år till och med 20 år som
placeras utanför hemmet.
Parter är Region Västmanland och varje enskild kommun i Västmanlands län.
Bakgrund
Forskningsstudier visar att barn och unga som växer upp i samhällsvård har sämre
fysisk hälsa, inklusive tandhälsa, och psykisk hälsa än barn i allmänhet. Detta gäller
både under placeringstiden och senare i livet. Forskningen visar också att barn och
unga i samhällsvård många gånger har brister i vaccinationsskydd, sämre tandhälsa
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och att de inte har tagit del av kontrollerna inom barn- och elevhälsovård i samma
utsträckning som andra barn. Utifrån det aktuella kunskapsläget kan barn och unga
som placeras utanför hemmet betraktas som en högriskgrupp för framtida hälsoproblem. Tidiga och samordnade insatser är därför av mycket stor vikt.
Syftet med att låta barn och unga genomgå en hälsoundersökning är att upptäcka
aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha.
Hälsoundersökningen ska ge underlag för åtgärder och fortsatt uppföljning. Vad som
framkommer vid undersökningen ska ge barnets nya omsorgspersoner (familjehemsföräldrar, personal på HVB eller Statens institutionsstyrelse och så vidare) en ökad
möjlighet att hjälpa barnet till en bättre hälsa. Syftet är också att barnet/den unga
ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan socialnämndens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Överenskommelsen är ett
komplement till lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.
Vid behandling av ärendet informerar Susanne Holmsten om bakgrunden till överenskommelsen och om att beslut om överenskommelsen behöver fattas av regionen och
respektive kommun.
Beredningens beslut
1.
§ 40

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna
och teckna överenskommelsen enligt redovisat förslag.

Arbetet med mest sjuka äldre - Nära vård
Kenneth Östberg, ordförande i samverkansgrupp för äldre, informerar om arbetet
kring de mest sjuka äldre, hur målgruppen ser ut och varför arbetssättet behöver
utvecklas. Han tar upp olika behov och behovsgrunder inom vården och diskuterar
vad samordnad vård och omsorg innebär för individen samt ber om mandat för
gruppen att fortsätta arbeta med utvecklingen av samordnad vård och omsorg för
äldre och kroniskt sjuka.
Diskussionen rör bland annat hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder inom
det som kan betecknas som nära vård.

§ 41

Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland
RV181063

Nuvarande överenskommelse kring webbportalen www.kulturarvvastmanland.se
löper ut 2018-12-31. Samverkansgruppen Kultur och idrott har ställt sig positiv till en
fortsättning. Nuvarande finansieringsnyckel föreslås fortsätta gälla: Kommunerna
finansierar med en krona per kommuninvånare och år, och Region Västmanland
finansierar med en krona per länsinvånare och år.
Tess Lundin och Lena Karlström informerar om kulturarvsportalen och dess funktion,
och tar upp synpunkter från några av de lokala samråd som genomförts. Kulturportalen finns med i den kulturplan som är under politisk behandling i regionen för
närvarande.
Tess Lundin diskuterar portalens potential att utveckla bland annat tillgänglighet, ett
gemensamt ägandeskap och funktionen att fungera som en länk mellan olika generationer och främja demokratiutveckling.
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Diskussionen rör bland annat kommunernas marknadsföring av portalen, frågan om
hur många besökare portalen har haft samt behovet av att få se en utvärdering av
verksamheten. En utvärdering av verksamheten efterfrågas. En sådan finns och
kommer att skickas till beredningen inför nästa sammanträde.
Beredningens beslut
1.
§ 42

Ärendet tas tillbaka för komplettering och tas upp till behandling vid nästa
sammanträde.

Övriga frågor
Malin Gabrielsson tar upp en fråga om intyg i skolan om specialkost med anledning
av nya regler som införs nästa år och möjligheten till en dialog kring att exempelvis ta
fram en mall för intygen samordnat i länet. Under diskussionen framförs att ett
nyligen infört kostdataprogram kan tas med i diskussionen. Frågan tas upp igen vid
ett kommande sammanträde.

§ 43

Kommande möte
Vid nästa sammanträde den 31 augusti 2018 planeras enligt årsplanen följande
frågor:
•

Verksamhetsplanering 2019

•

Återrapportering från samverkansgruppernas arbete

•

EU-frågor

•

Status arbetet med zonstruktur för kollektivtrafiken

•

Företagens förutsättningar i länet

•

Etableringsfrågor

samt

§ 44

•

Strategi för hälsa

•

Trafikplan 2030

•

Framtidens kollektivtrafik

•

Kompetensförsörjning (systembild, Mälardalsrådet)

•

Folkhälsofrågor

•

Kulturarvsportalen

Sommarhälsning
Ordföranden tackar för gott arbete under våren och önskar alla en skön sommar.
Beredningen önskar ordföranden detsamma.
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Vid protokollet
Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2018-06-25
Denise Norström

Pelle Strengbom

Ordförande

Justerare

t o m sid 18

