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§ 57 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Ordföranden konstaterar att det inte finns någon fråga från allmänheten.  
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§ 58 Information om revisionsrapport – Grund-
läggande granskning 2020 
Diarienummer KS 2021/209 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års 

verksamhet i Kungsörs kommun. Det är en granskning som görs varje år 

avseende styrelse och nämnder. Granskningen är till sin karaktär en löpande 

insamling av fakta och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. 

I den nu genomförda granskningen rekommenderar revisorerna kommun-

styrelsen och socialnämnden att utforma sina mål så att det går att utläsa vad 

som ska uppnås och vid uppföljning av målen gör en tydlig bedömning om 

målen är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen rekommenderas vidare att bl.a. även följa upp 

internkontrollen inom Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd inom 

ramen för uppsiktsplikten. 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna. 

Överläggning 

Under överläggningen föredrar revisionens ordförande Håkan Sundström 

innehållet i revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 – 

Information om revisionsrapport 

• KS 2021-04-26 § 96 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 

granskning 2020 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 

• Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 59 Återrapport – Tvålärarsystem på Kung Karl 
7-9 
Diarienummer KS 2019/373 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar för rapporten.  

Sammanfattning 

I samband med att en motion om tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 

besvarades fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att hantera frågan 

om ett eventuellt tvålärarsystem inom ramen för sina dialogmöten mellan 

rektorer och barn- och utbildningsnämndens presidium. Frågan skulle, när 

den avgjorts, återrapporteras till kommunfullmäktige. 

  

Barn- och utbildningsnämnden rapporterar nu att frågan har diskuterats i 

dialogmöten mellan rektorer och barn- och utbildningsnämndens presidium 

under 2020. Begränsade försök med tvålärarsystem genomförs i vissa 

ämnen och klasser under läsåret 2020/2021.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 – 

Återrapport tvålärarsystem 

• BUN 2021-03-24 § 30 Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls skola 

inkl. tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 60 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– Återställ pulkabacken i Valskog 
Diarienummer KS 2021/1 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken i Valskog ska 

återställas efter det att backen använts som upplag i samband med de 

arbeten som gjorts på skolgården och vid byggandet av multisportarenan. 

Kommunfullmäktiges presidium har enats om att förslag inte ska ställas i 

kommunfullmäktige då förslaget redan är genomfört. 

Förslagsställaren har meddelats detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03  
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§ 61 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– Avskilj mellanstadiet från högstadiet på Kung 
Karls skola 
Diarienummer KS 2021/88 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.  

Sammanfattning 

Angelica Ling har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 

mellanstadiet ska avskiljas från högstadiet på Kung Karls skola.  

Kommunfullmäktiges presidium har, enligt kommunfullmäktiges arbets-

ordning, avslagit det direkt eftersom det är uppenbart att förslaget inte kan 

verkställas.  

Förslagsställaren har meddelats detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03  
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§ 62 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– "Vattenstolpar" på Kungsörsleden 
Diarienummer KS 2021/243 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Pirkko Laulajainen föreslår i ett medborgarförslag att det ordnas med ”vat-

tenstolpar” med dricksvatten längs Kungsörsleden. 

Kommunfullmäktiges presidium har, enligt kommunfullmäktiges arbets-

ordning, avslagit det direkt eftersom det är uppenbart att förslaget inte kan 

verkställas.  

Förslagsställaren har meddelats detta.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 11 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Medborgarförslag – Bullerskydd 
Diarienummer KS 2021/189 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 

byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: 

• Skvalbacken och dess östra sida 

• längs bebyggelsen Rabostan 

• Runnavägen – Rybacksvägen 

Förslagsställaren föreslår att kommunen tillsammans med Strängbetong och 

Grusbolaget och lokala byggentreprenörer söker finna en lösning som 

Trafikverket kan bekosta i stället för att göra om väg 250.  

Vidare föreslås att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett förslag på 

tillvägagångssätt etc. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 

• Medborgarförslag – Bullerskydd 

• Komplettering av medborgarförslag - Bullerskydd 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 64 Svar på medborgarförslag – Belysning till 
nya lekparken i Valskog 
Diarienummer KS 2020/454 

Beslut 

Kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget. Medel till genom-

förandet, 25 000 kr, tas ur investeringsutrymmet för lekplatser som KF 

tidigare beslutat om 2020. 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i lekparken på Västerlång-

gatan i Valskog. Förslaget kan genomföras till en mindre kostnad, och 

medel till genomförandet kan tas ur det investeringsutrymme för lekplatser, 

som KF beslutat. (KS 2020/90) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-27, § 77 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog 

 

 

Skickas till 

Elin Brattgjerd 

Fredrik Forsén 

Johny Sellén 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Kommunstyrelsens ekonom  
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§ 65 Motion – Utökade aktiviteter på Klämsbo 
ridskola 
Diarienummer KS 2021/211 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen  

• ansöker om EU-medel (och andra ställen) för utbyggnad av stallar 

och tillverkning av körvägar och 

• undersöker möjligheten att anlägga slingor i grustaget för att få till 

en arenamodell 

Detta skulle, enligt motionären, ge möjlighet att utbilda ungdomar i 

travkörning genom ett samarbete med travskolan i Sundbyholm. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 

• Motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo ridskola 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Motion – Sjukvård i egen regi 
Diarienummer KS 2021/213 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska undersöka 

möjligheten att ha sjukvården i egen regi genom att  

• flytta befintlig personal från vårdcentralen eller  

• anställa personal på heltid  

till äldreomsorgen i Kungsörs kommun. 

Motionären menar att det i nuläget fungerar dåligt då de äldre själva måste 

ta sig till vårdcentralen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 

Motion - Sjukvård i egen regi 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 67 Motion – Bredda Drottninggatans körbana 
Diarienummer KS 2021/249 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Ewa Granudd och Yrjö Björkqvist, båda (M), föreslår i en motion att  

• Drottninggatans körbana breddas till 6,5 meter för att förbättra fram-

komligheten och säkerheten 

• den befintliga gångbanan kan delas mellan cykel och gående genom 

markering på gångbanan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Motion – Bredda Drottninggatans körbana 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 68 Motion – Bygg upp en utbildningsavdelning 
för äldrevård i länet 
Diarienummer KS 2021/250 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun, i sam-

arbete med regionen, tar initiativ till en länsgemensam utbildningsavdel-

ning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Motion – Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 69 Motion – Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan 
Diarienummer KS 2021/252 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen sanktionerar en 

gemensamhetsplan för äldreboendet och den nya förskolan, där tjänste-

männen får utforma planen, men vi politiker visar på att detta är viktigt för 

hälsofrämjandet i kommunen. 

Tanken med förslaget är att verksamheter inom både barn och äldreomsorg 

flätas samman som ett gemensamt samarbetsmål för att värna om gemen-

skap, generationsutbyte och den stora livskvalité som detta innebär. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Motion – Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 70 Svar på motion – Utvärdering av skolorga-
nisationen i Kungsör 
Diarienummer KS 2020/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med pågående utred-

ning. 

Reservationer 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 

enligt följande:  

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om svar på 

motion om utvärdering av skolorganisationen till förmån för vårt förslag om 

bifall till motionen. Sedan flera år tillbaka har vi kunnat se en kraftig för-

sämring av skolresultaten i Kungsör. Sommaren 2020 lämnade 49 % av 

eleverna i årskurs 9 grundskolan i Kungsör utan godkända betyg i alla 

ämnen, 67 % var behöriga till yrkesprogram, 58,6 % var behöriga till 

ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, 56,9 % 

behöriga till naturvetenskap- och teknikprogrammen och meritvärdet är 

183! KOLADA Det är nästintill en hel klass som inte uppnår målen i 

skolan. Det vill vi ändra på. Vidare påtalade revisionen år 2019 brister i 

styrningen av utbildningen inom grundskolan (Granskning av grundskolans 

måluppfyllelse 2019-11-20, KPMG)  

Mot bakgrund av ovan anser vi att en utvärdering behöver görs av skolor-

ganisation där elever, föräldrar, politiker och lärare får vara med och säga 

sitt i syfte att initiera förbättringsinitiativ. Den granskning som det hänvisas 

till i svaret anser vi inte svarar upp mot intentionen i vår motion. Fler 

behöver få tycka till om skolan i Kungsör och det behöver göras en 

ordentlig utvärdering av skolorganisationen. 

Centerpartiet yrkar därför på bifall till motionen." 

Sammanfattning 

Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande 

skolorganisationen i Kungsör. Motionärerna hänvisar till de försämrade 

skolresultaten och vill få till en utvärdering som bidrar till ett lärande och 

initiera förbättringsområden. 

Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans 

personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar, 

rationaliseringar och besparingar.  Med tanke på den pågående utredningen 
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föreslår vi därför att inte starta ytterligare en utredning gällande skolorga-

nisationen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 

besvarad i och med pågående utredning. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar bifall till motionen. 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-

tige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26, § 78 Svar på motion - Utvärdering av 

skolorganisationen i Kungsör 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-27 

• Motion - Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör 

• BUN 2020-02-26 § 19 Yttrande över inkommen motion - 

Utvärdering av skolorganisationen 

• KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av 

skolorganisationen i Kungsör 

• BUN 2021-03-24 § 31 Yttrande över inkommen motion - 

Utvärdering av skolorganisationen 

Skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 71 Svar på motion – Källsortering i kommu-
nens verksamheter 
Diarienummer KS 2020/359 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Reservationer 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 

enligt följande: 

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om svar på 

motion om källsortering i kommunens och bolagens verksamheter till 

förmån för vårt förslag om bifall till motionen. Det är bra att det nu ska 

göras en inventering och en kostnadskalkyl i enighet med avfallsplanen. Vi 

anser däremot att vi även behöver målsätta kommunens och bolagens arbete 

med avfallshantering. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att alla 

verksamheter ska källsortera. Så är tyvärr inte fallet idag och det vill vi 

ändra på. Bifall till motionen." 

Sammanfattning 

Centerpartiet lämnade in en motion (KS2020/359) den 2 oktober 2020 

gällande källsortering i alla kommunala verksamheter och bolag. 

Den nya avfallstaxan (KS 2018/514) vart antagen 2021-01-13. I taxan under 

punkten avgift står det följande  

”Avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala 

mål inom avfallshantering. Den främjar återanvändning, återvinning och 

miljöanpassad avfallshantering”.  

Ju mer vi sorterar desto billigare blir det för kommunens verksamheter. 

KKTAB håller på att titta över alla verksamheters möjligheter att göra rätt, 

därefter ta fram en kalkyl på de lösningar som måste till för att skapa rätta 

förutsättningar. Detta arbete kommer att pågå under 2021, med investerings-

kalkyl framtagen under sista kvartal 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad 

Yrkanden 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till motionen. 
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Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 79 Svar på motion - Källsortering i kommunens 

verksamheter 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 

Skickas till 

Teknisk chef 

Motionärerna  
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§ 72 Svar på interpellation – När öppnar Röd-
myran igen? 
Diarienummer KS 2021/114 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Med anledning av att återbruksverksamheten Rödmyran varit stängd sedan 

våren 2020 frågar Madelene Fager (C) socialnämndens ordförande: "När 

kommer Rödmyran att öppna igen? Finns det andra planer för Rödmyran 

som vi inte känner till?" 

Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson (S) svarar med bl.a. 

följande: 

• Den främsta anledningen till att Rödmyrans secondhandbutik inte 

återöppnat efter pandemiutbrottet har handlat främst om vilka behov 

och förmågor deltagarna har. Innan 2016 drevs butiken av social-

psykiatrin där man hade deltagare som kort efter att Arbetsmarknad 

och försörjning övertog (2016) gick i pension eller vidare mot andra 

insatser. Målgruppen Arbetsmarknad och försörjning arbetade med i 

det läget stod närmare arbetsmarknaden och hade förmågor som 

gjorde att man lyckades hålla butiken igång och det var en funktio-

nell verksamhet för målgruppen. 

 

Vartefter framgick också att den ekonomiska hanteringen och 

redovisningen var ytterst komplicerad utifrån upplägget ”lämna in 

och vi säljer åt dig”, så pass att personalen själva fick sysselsätta sig 

med denna del snarare än de deltagare som var där med syftet att lära 

och träna. Det är inte heller lämpligt inom kommunal ekonomi. 

Fokus hamnade på att hålla öppet butiken för kommunens invånare 

snarare än det socialpedagogiska arbetet i uppdraget. 

 

Under det gångna året har man i förvaltningens alla verksamheter 

inventerat förmågor att möjliggöra ett återöppnande utan resultat, 

många av deltagarna idag står längre ifrån arbetsmarknaden och har 

behov andra insatser. Arbetsförmedlingens pågående reformering är 

en självklar faktor i det här och har påverkat på flera sätt, inte minst 

utifrån att de antal personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

ökat vilket på kort tid inneburit att verksamheten också behövt ställa 

om insatserna. De fria aktörerna arbetar idag med de som står 
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närmast arbetsmarknaden. 

 

 

• Det ligger ett uppdrag till verksamheten för funktionshinder och 

arbetsmarknad och försörjning att se över alla insatser, hur man kan 

samarbeta om de som finns idag och vad som behöver utvecklas för 

att möta den nya målgruppens behov. Det är en omställning och 

anpassning som behöver göras. 

 

Redan i mars påbörjades arbetet med att ställa om arbetsmarknads-

avdelningens verksamheter till fokus på förändringsarbete, vilka 

insatser behövs för att individen ska nå snabbaste vägen till egen 

försörjning. Från att fokusera på sysselsättning till förändringsarbete 

med syfte att främja individens egen förmåga och möjlighet. 

 

I vilken form och vad som kommer att bedrivas i Rödmyrans lokaler 

är i dagsläget därför oklart och  resultatet av det arbetet och vad som 

framkommer efter att KPMG slutfört sin rapport om effektivise-

ringsåtgärder kommer att avgöra i vilken form och vad som kommer 

bedrivas i Rödmyrans lokaler.  
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§ 73 Årsredovisning 2020 – Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer KS 2021/180 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar kommunens 

ledamot och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhets-

berättelsen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och 

verksamhetsberättelsen för 2020. Årets redovisade resultat efter återbetal-

ning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr. Resultatet före återbe-

talning till kunder är 11 868 067 kr. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 80 Årsredovisning 2020 - Gemensamma 

hjälpmedelsnämnden 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26 § 9 och 10 

• Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Skickas till 

Hjälpmedelsnämnden  
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§ 74 Årsredovisning 2020 – Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2021/186 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för räkenskapsår 2020 

och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt 

noterar verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin årsredo-

visning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår till 9 

391 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 1 505 tkr. 

Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en 

positiv budgetavvikelse med 33 tkr. 

Överläggning 

Linda Söder-Jonsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 81 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 

överförmyndarnämnd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Skickas till 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  
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§ 75 Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
– Årsredovisning och revisionsrapport 2020 
Diarienummer KS 2021/206 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för räkenskapsår 2020 

samt beviljar kommunens ledamot och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 

årsredovisning och revisionshandlingar för 2020. Årets resultat uppgår till 

192 tkr. Revisorerna tillstyrker i sin rapport att ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 82 Samordningsförbundet Västra Mälardalens - 

Årsredovisning och revisionsrapport 2020 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och 

revisionsrapport 2020 

Skickas till 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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§ 76 Verksamhetsplan och budget 2021 med 
ekonomisk plan för 2022 till 2023 – MBR 
Diarienummer KS 2021/179 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till budget och verksamhetsplan 

för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023, under förutsättning att övriga 

medlemskommuner också godkänner förslaget. 

Sammanfattning 

Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och 

Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund 

med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet Räddnings-

tjänsten Mälardalen. Budgeten för 2021 är en sammanslagning av de tidi-

gare två räddningsförbundens budgetar samt att åren 2022-2023 är upp-

skrivna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Varje kommuns 

medlemsavgift baseras på en fördelning av förbundets nettokostnader 

utifrån invånarantal den 1 november två år före budgetåret (bidraget 2021 

baseras på 2019 års befolkningssiffror).  

Kungsörs medlemsavgift för budget och plan åren föreslås vara: 

2021 6 700 tkr 

2022 6 881 tkr (plan) 

2023 7 039 tkr (plan) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 

budget och verksamhetsplan för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023, 

under förutsättning att övriga medlemskommuner också godkänner 

förslaget. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 83 Verksamhetsplan och budget 2021 med 

ekonomisk plan för 2022 till 2023 - MBR 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• MBR 2021-03-19 §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med 

ekonomisk plan för 2022 till 2023 
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Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen 

Arboga kommun 

Hallstahammars kommun 

Köpings kommun 

Surahammars kommun 

Västerås stad  
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§ 77 Revidering av Bolagspolicy för styrning av 
koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 
Diarienummer KS 2021/107 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Bolagspolicy för styrning av 

Kungsörs Kommunföretag AB. 

Sammanfattning 

Kungsörs Kommunföretag AB har gått igenom Bolagspolicyn och föreslår 

ett antal förändringar. Dessa förändringar är markerade med rött i det för-

slag till Bolagspolicy som nu läggs fram. De korrigeringar som är gjorda är 

mer en anpassning till hur det är i verkligheten så att policyn överensstäm-

mer med hur vi jobbar i moderbolaget och bolagen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 

Bolagspolicy för styrning av Kungsörs Kommunföretag AB. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 84 Revidering av Bolagspolicy för styrning av 

koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt föreslagen 

Bolagspolicy 

Skickas till 

KKAB:s styrelse 

KFAB:s styrelse 

KKTAB:s styrelse 

KVAB:s styrelse 

Claes-Urban Boström VD KKAB 

Mats Åkerlund VD KFAB 

Rune Larsen VD KKTAB och KVAB  
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§ 78 Revidering av kommunstyrelsens regle-
mente med anledning av begränsningsförord-
ningen 
Diarienummer KS 2021/210 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen. Tillägget avser uppdrag enligt begränsningsförordningen. 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommu-

ner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en bad-

plats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 

finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i kapitel i 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-

ning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas normgivningsmakt. 

Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  

För att möjliggöra detta arbete med kort varsel behövs tillägg enligt lagt 

förslag i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 85 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

med anledning av begränsningsförordningen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

• Utkast till KS reglemente 

Skickas till 

Kommundirektör  
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§ 79 Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 
fram till ordinarie årsstämma 2022 
Diarienummer KS 2021/112 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna ägardirektiv i sin helhet inklusi-

ve ändrad tidsperiod för ägardirektivet, så att det gäller från ordinarie 

årsstämma till ordinarie årsstämma påföljande år. 

Sammanfattning 

Ett tillägg till ägardirektivet föreslås och det är ett miljöåttagande för 

KFAB, KKTAB och KVAB.  

Tillägget lyder: 

Bolaget skall bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala 

målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

Även tidsperioden föreslås ändras från kalenderår till ordinarie årsstämma 

till nästkommande ordinarie årsstämma. Detta för att bättre följa övrig 

struktur i företagen och för att vi inte ska hamna i det läget att det inte finns 

ett ägardirektiv under perioden januari till juni.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 

tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till 

ordinarie årsstämma påföljande år. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag med förtydligande om att kommunfullmäktige antar föreslagna 

ägardirektiv i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 86 Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 

fram till ordinarie årsstämma 2022 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt ägardirektivet 

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

KKAB:s styrelse 

KFAB:s styrelse 
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KKTAB:s styrelse 

KVAB:s styrels 

Mats Åkerlund VD KFAB 

Rune Larsen VD KKTAB och KVAB 

Revisorerna  
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§ 80 Budget 2021 – hantering av ny prognos och 
tillkommande medel 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 

Kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som det förstärkta ekonomiska 

prognosläget medger fördelas enligt följande: 

• 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till elever 

med särskilda behov inom grundskolan och förskolan samt 

att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej 

genomförs  

• 3 mkr till Socialnämnden att användas för ökade kostnader för 

placeringar och öppnande av platser inom särskilt boende på 

Södergården 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

återrapportera hur de extra medlen används till kommunfullmäktiges 

sammanträde i september 2021. 

Sammanfattning 

Sedan budgeten antogs i november 2020 har de ekonomiska förutsätt-

ningarna förändrats genom förbättrade prognoser från SKR. För 2021 

kommer ekonomin att stärkas med totalt 7 mkr enligt den senaste 

prognosen. 

En politisk överenskommelse har träffats om att denna prognosförbättring 

ska fördelas så att BUN kan använda 4 mkr till grundskolan för förstärk-

ningar till elever med särskilda behov samt ökat öppethållande till 

fritidsgårdarna så att reducering enligt tidigare förslag ej genomförs. 

Socialnämnden kan använda 3 mkr till kostnader för placeringar samt 

öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som 

det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande: 

• 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för  

Grundskolan för förstärkning till elever med särskilda behov  

Ökat öppethållande till Fritidsgårdarna enligt det reduceringsförslag som 

BUN tidigare lagt fram.   
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• 3 mkr till Socialnämnden att användas för  

ökade kostnader för placeringar  

öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C), Roland Jansson (SD) och Gunilla 

Wolinder (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med notering att 

barn- och utbildningsnämnden även ska kunna använda tillskottet för elever 

med särskilda behov i förskolan. 

Roland Jansson (SD) yrkar på ett tillägg i form av återrapportering på 

septembersammanträdet av hur de extra medlen använts inom barn- och 

utbildningsnämnden. I yrkandet instämmer Mikael Peterson (S). 

 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag inklusive 

förslaget tillägg, dels yrkandet om återrapportering. Han finner att kommun-

fullmäktige bifallit båda förslagen. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och 

tillkommande medel 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Fredrik Bergh, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Lena Dibbern, förvaltningschef 

Sara Jonsson, Ekonomichef  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 35 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 Hantering av investeringar mellan 2020 och 
2021 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra totalt 6 611 tkr från 2020 års ej 

utnyttjade investeringsanslag till budget 2021. 

Sammanfattning 

Förvaltningarna begär överföring av totalt 6 611 tkr, för vilka budgeterade 

medel inte har utnyttjats 2020 och där utgifter förväntas uppstå under 2021. 

Det innebär att investeringsbudgeten 2021 uppgår till totalt 29 654 tkr. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 88 Hantering av investeringar mellan 2020 och 

2021 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 

 

 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Bildningschef 

Socialchef 

KKTAB 

Controller Margareta Larsson 

Controller Annika Nilsson 

Controller Irene Berglund  
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§ 82 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 8 april 2021 
Diarienummer KS 2021/207 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

motioner. Av den framgår det i nuläget finns sex obesvarade motioner, 

varav en äldre än ett år. Den ligger nu med förslag till beslut till kommun-

styrelsen april och kommunfullmäktige i maj. 

Övriga motioner beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 

angivelse ett år.   

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 90 Redovisning av obesvarade motioner per den 8 

april 2021 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 37 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 83 Redovisning av obesvarade medborgar-
förslag per den 8 april 2021 
Diarienummer KS 2021/208 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade 

medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.  

Ett ärende ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara tillsammans 

med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad svarstid är till KF i 

juni.  

Ett ärende är bordlagt av kommunstyrelsens presidium i avvaktan på 

tillgänglighetsplanen.  

Ett ärende ligger hos KKTAB. Beräknad svarstid är till KF i juni.  

Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 

angivelse ett år.   

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26 § 89 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

per den 8 april 2021 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 38 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 84 Svar på revisionsrapport – Förstudie 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 
Diarienummer KS 2021/146 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 

Revisionen har gjort en förstudie kopplad till kommunens digitala 

utveckling där de framför en del synpunkter som besvaras i yttrandet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-04-26, § 95 Svar på revisionsrapport - Förstudie 

kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala 

utveckling 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

 

Skickas till 

Revisionen (inkl yttrande) 

Barn- och utbildningsnämnden (inkl yttrande) 

Socialnämnden (inkl yttrande) 

Fredrik Bergh (inkl yttrande) 

Lena Dibbern (inkl yttrande) 

Claes-Urban Boström (inkl yttrande) 

 

  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 39 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 Fyllnadsval – ledamot i parlamentarisk 
kommitté 2019-2022 för översyn av den politiska 
organisationen och arvoden till förtroendevalda 
Diarienummer KS 2018/426 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Jenny Andersson (KD), Runnavägen 67, 736 35 

Kungsör, som ny ledamot i den parlamentarisk kommitté för översyn av den 

politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda från och med den 

11 maj 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021 att befria Arne Olsson 

(KD) från uppdraget som ledamot i den parlamentarisk kommitté för 

översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda.  

Fyllnadsval ska göras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 Fyllnadsval – 

ledamot i parlamentarisk kommitté. 

Skickas till 

Den valda 

Sekreteraren i kommittén 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 40 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 86 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
socialnämnden 
Diarienummer KS 2018/416 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden från och med den 11 maj 2021. 

Till ny ersättare i socialnämnden efter Björn Eriksson utses Anita Nygren 

(SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör, från och med den 11 maj 2021 och 

resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den 

kommunala förtroendemannaorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Skickas till 

Björn Eriksson 

Anita Nygren 

Socialnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 41 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS 2018/415 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Robert Redenkvist (SD) från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 11 maj 2021. 

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Robert Redenkvist 

utses Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör från och med 

den 11 maj 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den 

kommunala förtroendemannaorganisationen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Skickas till 

Robert Redenkvist 

Björn Eriksson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 42 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. 
Diarienummer KS 2018/428 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som 

ledamot i den parlamentariska kommittén för kultur, fritid, miljö, jämställ-

het m.m. från och med den 11 maj 2021. 

Till ny ledamot i kommittén efter Björn Eriksson utses Anita Nygren (SD) 

Ringvägen14, 736 33 Kungör från och med den 11 maj 2021 och resterande 

mandatperiod. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den 

kommunala förtroendemannaorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Skickas till 

Björn Eriksson 

Anita Nygren 

Kommitténs sekreterare 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 43 (43) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
Västra Mälardalens myndighetsförbund 
Diarienummer KS 2018/440 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anders Frödin (SD) från uppdraget som 

ledamot i Västra Mälardalens myndighetsförbund från och med den 11 maj 

2021.  

Till ny ledamot i Västra Mälardalens myndighets förbund efter Anders 

Frödin utses Magnus Vidin (SD), Kungsgatan 105, 736 33 Kungsör från och 

med den 11 maj 2021 och resterande mandatperiod. 

Till ny ersättare i Västra Mälardalens myndighetsförbund efter Magnus 

Vidin utses Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör från och 

med en 11 maj 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den 

kommunala förtroendemannaorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Skickas till 

Anders Frödin 

Magnus Vidin 

Björn Eriksson 

Västra Mälardalens myndighetsförbund 

Lönekontoret 

Matrikeln 


