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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 160 Justering av dagordning 
Beslut 
Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt lagt förslag "Beslut gällande 
återtagande av krisberedskap från Västra Mälardalens kommunalförbund - 
Köpings kommun" utgår". 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att ärendet "Beslut gällande återtagande av 
krisberedskap från Västra  
Mälardalens kommunalförbund - Köpings kommun" utgår då underlaget 
med förutsättningar inte hunnit bli färdigt.   
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§ 161 Information om ICLD projekt efter besöket 
från Zambia och fortsatt arbete 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om att delegationen från Rufunsa i Zambia 
hälsar och tackar för besöket i maj som de uppskattade mycket. Gruppen 
bodde på Kungsörstorp och gjorde studiebesök på bland annat Kung Karl, 
Lockmora, kommunhuset,ReTuna och besökte avslutningsvis Stockholm. 
TV Västmanland gjorde ett fint reportage med deras oppositionsråd som är 
21 år ung. Det genomfördes också en workshop i stadsplanering där 
städerna fick jämföra arbetssätt. De ser fram emot vårt nästkommande besök 
som kommer ske i början på november. Fokus på denna resa blir att besöka 
skolor och sammanlänka rektorer och lärare, för att möjliggöra utbyte 
mellan elever i framtiden.  
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§ 162 Uppföljning av Inspektionsrapport - Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2022/203 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholm har med anledning av information som framkom 
vid inspektionen på överförmyndarnämndens kansli den 19 oktober 2021 
öppnat ett särskilt tillsynsärende. Ärendet följdes upp i kommunstyrelsen i 
april 2022 och överförmyndarnämnden har åtgärdat rutiner gällande 
hantering av redovisningshandlingar. Länsstyrelsen riktar nu inte längre 
kritik mot Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd gällande 
redovisningshandlingar, enligt beslut 2022-06-14. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-02 Inspektionsrapport - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd  
Inspektionsrapport - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2021-10-19 

Skickas till 
Överförmyndarnämden  
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§ 163 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat är 8 271 tkr. Barn- och utbildningsnämndens 
prognos har förbättrats jämfört med prognosen i juni och Socialnämndens 
har försämrats. Kommunstyrelsen delges också dagsaktuella förutsättningar 
inför budget 2023. 

Beslutsunderlag 
BUN 2022-06-15, § 54 Ekonomisk rapport för 2022 
KS 2022-06-20 § 142 Ekonomisk uppföljning 2022 

Skickas till 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Skolchef Fredrik Bergh 
Socialchef Lena Dibbern 
VD KKTAB Rune Larsen 
KU Ekonomi  
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§ 164 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Information till kommunstyrelsen 

• Beredskapssamordnare Lena Dahl Nielsen har svarat länsstyrelsen 
på en remiss gällande plan för storskalig utrymning inom 
Västmanlands län. En sammanfattning av svaret är att kommunen i 
dagsläget inte har något uppdrag att ta fram en plan för storskalig 
evakuering. I den kommande totalförsvarsplaneringen kommer detta 
säkerligen att aktualiseras och då kan detta dokument tillsammans 
med andra från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) fungera som en vägledning, aktörsanalys och 
samverkansanalys för en framtida operativ utrymningsplanering. 
(KS 2022/336) 

• "Kungsör öppnar dörren" går av stapeln 9 oktober mellan klockan 
10-14, både privata företag och kommunala verksamheter, som 
exempelvis förskola och bibliotek, kommer att ha öppet för 
allmänheten 

• Spår och leder - information ges att förbättrande åtgärder har skett 
med hjälp av de medel som avsatts från våra kommunala bolag 

• Multiarenan på Hagaskolan invigs om en dryg vecka 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Övrig information 2022 

Skickas till 
Lena Dahl-Nielsen  
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§ 165 Svar på medborgarförslag - skaffa 
fimpomater 
Diarienummer KS 2021/273 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB får i uppdrag att genomföra ett 
1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen och Drottningtorget i Kungsör. 
KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater och återkopplar resultatet efter 
testperioden. Vi föreslår en testperiod om ett år till en kostnad av 19 500 kr 
som finansieras av KS 

Sammanfattning 
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
skaffa fimpomater. En rolig askkopp som faktiskt gör skillnad på dom mest 
utsatta områdena. Tex Centrum/tågstation/sporthall. Förslagsläggaren menar 
att Fimpomater ploppar upp överallt i Sverige i dagsläget och är bevisat att 
minska nedskräpningen något extremt. 2 av 3 fimpar hamnar på 
marken! Vill man inte köpa in fimpomater så finns lokala företag i Kungsör 
som förmodligen gärna skulle vilja tillverka dessa.  
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att detta är ett bra förslag, 
fler kommuner har sen tidigare placerat ut fimpomater och att dessa faktisk 
bidrar till minskat nerskräpning vad gäller cigarettfimpar. Förslagsvis skulle 
man börja med att testa ut en vid tågstationen och en på Drottningtorget i 
Kungsör. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB får i uppdrag att genomföra ett 
1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen och Drottningtorget i Kungsör. 
KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater och återkopplar resultatet efter 
testperioden. Vi föreslår en testperiod om ett år till en kostnad av 19 500 kr 
som finansieras av KS 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) och Bo Granudd (M) yrkar avslag på lagt förslag.  
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Beslutsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag mot Stellan Lund och Bo Granudds 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk chef och VD KKTAB 
Ekonomichef  
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§ 166 Svar på motion – Familjecentral, en väg till 
föräldrautbildning 
Diarienummer KS 2021/569 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad 

Sammanfattning 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige med förslag på att det ska inrättas in Familjecentral i 
Kungsörs kommun.  
”En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. 
På denna skall det minst finnas Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppen 
förskola och Socialtjänst inriktad på förebyggande arbete. Utöver 
basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.” 
Från både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ser vi 
positivt på ett utökat samarbete. Både inom Kungsörs kommun och med 
externa aktörer.  
För att en Familjecentral enligt den föreslagna modellen ska kunna bli 
verklighet krävs det en ökning av den ekonomiska ramen för att till exempel 
kunna starta en Öppen förskola. Det krävs också en viss omorganisation av 
både Regionens och socialförvaltningens befintliga verksamheter. 
Det pågår redan nu ett utökat samarbete mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Region Västmanland 
inom ramen för ”Länsgemensam överenskommelse” 
Det är svårt att beräkna en exakt kostnad för en familjecentral i Kungsör. En 
minimikostnad uppskattas till 500 tkr men det blir sannolikt högre med 
tillkommande kringkostnader. 
Bedömningen är att det inte är möjligt att inom en snar framtid kunna starta 
en familjecentral i Kungsör, men att det kan vara en långsiktig 
utvecklingsmöjlighet. 
  

Yrkanden 
Lina Johansson (C) yrkar bifall till lagt förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 
Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 
KF 2022-02-14 § 17 Motion ? Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 
Motion - familjecentral en väg till föräldrautbildning 

Skickas till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Gunilla Wolinder   
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§ 167 Korrigering av förbundsordning med 
anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/386 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny 
förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), 
under förutsättning att Arboga kommun fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (vitt 
snus), lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen innebär att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter 
måste anmäla sin försäljning till kommunen. Ansvaret läggs på Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), vilket betyder att 
förbundsordningen behöver justeras. VMMF har redan gått ut med 
information till de som idag säljer tobak och skickat med blankett för 
anmälan. Anmälan kan de inte ta betalt för men tillsyn kan avgiftsbeläggas. 
Denna taxa tas upp till direktionen i augusti. 
Ändringar i utkast till ny förbundsordning är gulmarkerade i underlaget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-21 Korrigering av förbundsordning med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 

Skickas till 
VMMF 
Arboga kommun  
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§ 168 Upphävande av beslut Motion -  
Webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
Diarienummer KS 2012/108 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
tidigare beslut om att införa webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
och avslutar ärendet.  

Reservationer 
Lina Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Motionen som föreslog websända kommunfullmäktigemöten ställdes i 
kommunfullmäktige 2012-04-10 § 45 av dåvarande ledamot Annika 
Johansson (C) och det beslutades efter flera utredningar på mötet 2016-01-
11 § 8 att undersöka möjligheterna för detta i samband med öppnandet av en 
ny skola.  
Efter öppnandet av skolan gjordes utredningar om hur detta skulle kunna 
genomföras med tillhörande kostnadsberäkningar vilket resulterade i att 
kommunstyrelsen så småningom  2019-09-23 beslutade att avvakta en 
gemensam upphandling av tjänsten med Arboga kommun. Denna 
upphandling är ännu inte genomförd. I dagsläget finns heller ingen plan på 
att prioritera detta inom kommande års budgetar i Kungsör. Det har nu gått 
tio år sedan den ursprungliga motionen ställdes, varför kommunstyrelsens 
presidium föreslår att nu upphäva bifallsbeslutet och ge nya 
kommunfullmäktigeledamöter möjlighet att möjligen återkomma i frågan 
efter kommande val, om intresset kvarstår. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
tidigare beslut om att införa webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
och avslutar ärendet.  

Yrkanden 
Lina Johansson (C) yrkar återremiss på lagt förslag. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar så. 
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Endast beredningens förslag återstår, vilket då beslutas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Motion - Webbsända 
kommunfullmäktigesammanträden 
Motion angående webbsända kommunfullmäktigesammanträden 

Skickas till 
Centerpartiets gruppledare  
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§ 169 Verksamhetsrapport januari-april 2022 - 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/289 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten och överlämnar den till 
Kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med en 
delårsuppföljning per den 30 april 2022. Förbundet har nio mål, varav åtta 
verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Samtliga förväntas uppnås vid årets 
slut, förutom ett som endast delvis uppnås.  
Inga ekonomiska budgetavvikelser rapporteras. Prognosen visar ett positivt 
resultat med 89 tkr vilket motsvarar 1 procent av kommunbidraget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-05-25 § 48 Verksamhetsrapport januari-april 2022 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
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§ 170 Beslut gällande Köping kommuns 
återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund, VMKF  
Diarienummer KS 2022/296 

Beslut 
Ärendet utgår i avvaktan på färdigställda handlingar  
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§ 171 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund  VMKF - slutrapport och 
beslut 
Diarienummer KS 2020/203 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande åtgärder som en konsekvens av de 
utredningar som genomförts avseende översyn av Västra Mälardalens 
Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom specialistavdelningen 
som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” medlem och 
därmed blir medlemskommunerna med på samma villkor 

• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna som är 
IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet tillsammans 
med arkiv, bostadsanpassning och parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets verksamhet  
• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen kommunalförbund  
• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, att antal år som ordförandekommun ändras till 
mandatperiod dvs 4 år samt att ordförandeskapet utökas med 
Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-kommunerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen revideras 
med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 och framåt 
uppdateras med nya prissättningar av vad som framgår i ”översynen 
av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i uppdrag att 
komma med förslag på hur VMKF ska knytas närmare kommunerna 
och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets 
styrdokument  

• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion för 
förbundschef kopplat till grunduppdrag och förbundsordning  

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 
• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen och på 

så vis lever visionen om det självklara valet och att överträffa 
medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att en 
kommunikationsplan tas fram 
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• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och Göliska IT 
kopplat till gemensamma utvecklingsområden och utmaningar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 gällande VMKF att se över 
samordningen av processer, grunduppdraget för respektive tjänst, roller, 
ansvar och mandat för direktionen och tjänstemannaledningen.  
Områdena avser förbundets uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet 
och service och för samtliga områden förväntas det att ske en skyndsam 
utveckling av hos VMKF. För direktionen i förbundet har det nu redovisats 
en slutrapport för samtliga områden. Ärendet beslutas i respektive 
medlemskommun.  
En delrapport redovisades för kommunstyrelsen i mars avseende 
associationsformer.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-02 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Slutrapportering VMKF  
KS 2021-05-31 § 124 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund 
KF 2021-06-14 § 115 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund 
Delrapportering om utredning och associationsformerna 
KS 2022-03-28 § 60 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund - 
delrapport 

Skickas till 
Medlemskommunerna  
VMKF  
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§ 172 Budget 2023 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2022/180 

Beslut 
Kommunstyrelsen har noterat budgetäskandet om 48 tkr från Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd och kommer att beakta äskandet 
tillsammans med övriga behov i kommunstyrelsens förslag till budget 2023. 

Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
äskar om en utökning av sin budgetram med totalt 400 tkr, enligt en 
inkommen tjänsteskrivelse. Kungsörs kommuns andel av ramökningen 
skulle i så fall motsvara 48 tkr. Enligt tjänsteskrivelsen behövs pengarna för 
att implementera digitala tjänster som ämnar höja kvaliteten och förbättra 
servicen. 
Budgetberedningen i Kungsörs kommun behöver förvissa sig om hur de 
övriga kommunmedlemmarna i den gemensamma nämnden ställer sig till 
äskandet. 

Jäv 
Linda Söder Jonsson (S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Budgetförslag 2023 (2024-2025) 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
Controller Margareta Larsson  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (37) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 173 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Diarienummer KS 2022/205 

Beslut 
Kommunstyrelsen att antar svaret som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en revision och granskning av Kungsörs 
kommuns informationssäkerhetsarbete. Man har funnit brister och förslag 
till åtgärder enligt revisionen och det då utan hänsyn till kommunens 
ekonomi eller övriga behov och prioriteringar. 
Kommunen tittar på en gemensam lösning mellan Kungsör, Arboga, 
Surahammar och VMKF för att förbättra situationen. 

Beslutsunderlag 
PM Informationssäkerhet Kungsör 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 
KSF tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
BUN Fredrik Bergh 
SN Lena Dibbern 
VMKF Andreas Ahlsén  
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§ 174 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2022/369 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde och 
uppmanar partierna att via kommunstyrelsens presidium ställa de frågor som 
behövs för beslut. 

Sammanfattning 
Nytt förslag till delegationsordning presenteras. Kommunstyrelsens 
delegationsordning beslutas vid behov, men har inte genomgått något 
omfattande uppdateringsarbete sedan 2008. Den har nu genomgått en 
omfattande genomlysning av inblandade delegater där input har hämtats 
från andra stora och små kommuner, som Eskilstuna och Ljusnarsberg, i 
syfte att komplettera och justera delegationerna efter dagens behov. 
Grönmarkerat är nya förslag. Rött är förslag på vad som kan utgå. 
När delegationsordningen är beslutad kommer en layoutmässigt bearbetning 
ske för att avgöra om den fortfarande ska vara indelad i en A-del och B-del. 
Syftet med detta har varit att respektive nämnd kan kopiera del A för beslut 
i sin egen nämnd, med nämndsspecifika punkter i en egen B-del. Efter 
beslut kommer även kommunstyrelsens reglemente med uppdrag till 
förhandlingsutskott och personalutskott eventuellt behövs justeras. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen  
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§ 175 Internkontrollplan 2023 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
Diarienummer KS 2022/15 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2023 ska genomföras enligt 
kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet redovisas till 
kommunstyrelsen efter årets slut.  

Sammanfattning 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Ett större arbete i workshopformat 
genomfördes med kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
ledningsgrupp 2019 för att lägga grunden för valda områden under denna 
mandatperiod. Förvaltningen gör sedan en årlig riskanalys där eventuella 
nya kontrollmoment definierats och värderats utifrån - hur stor sannolikhet 
det är att något skulle inträffa och - i så fall hur stor konsekvens detta skulle 
få. Detta resulterar i ett riskvärde.  
Kontrollmoment med riskvärde på tio eller högre samt särskilt utvalda 
punkter som alla nämnder och bolag ska kontrollera tas med i årets 
interkontrollplan. För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen 
tillförs efter beslut av verksamhetsansvarig uppgift om - hur och när kontroll 
ska ske - vem som ska göra den och - vart resultatet ska rapporteras. 
Flera kontrollpunkter berör hela kommunkoncernen men kontrolleras 
centralt. Internkontrollpunkter markerade med * ska dock återfinnas i 
samtliga kommunkoncerns internkontrollplaner och återrapporteras till 
respektive nämnd/bolag.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Internkontrollplan 2023 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
Utkast internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens förvaltning 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunens bolag 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 176 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot och 
ersättare i budget- och bokslutsberedning 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med 1 september. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 
736 36 Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och 
med 2022-11-30. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under 
Madelene Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), vilket nu 
avsagt sig uppdraget. Till ny ledamot utses tidigare ersättare Lina Johansson 
(C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör. Till ny ersättare för Lina Johansson 
önskar (C) utse AnneMarie Andersson, ett val som kan göras först när denne 
är invald i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 kommunstyrelsen 
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsen 
 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret.  
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§ 177 Avsägelse och fylllnadsval - Ersättare i 
förhandlingsdelegationen 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med 29 
augusti. Till ny ersättare utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör, för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från 
den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under 
Madelene Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), som nu 
lämnat in sin avsägelse. Till ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet under resterande mandatperiod utses nu i stället Lina 
Johansson (C).   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 personalutskott 2018-12-01--2022-11-30 
Avsägelse - Ledamot och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret, HR-chef  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 26 (37) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 Avsägelse och fyllnadsval  - Ledamot och 
ersättare i plankommitté 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från och med 29 augusti. 
Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 
för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), som nu lämnat in sig 
avsägelse. Lina Johansson (C) valdes då till ny ersättare. Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör föreslås nu bli ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet. Till ny ersättare föreslås AnneMarie Andersson (C), 
ett val som kan ske först när denne är invald i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 avsägelse och fyllnadsval plankommitté 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret  
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§ 179 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
kommunstyrelsens presidieberedning 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från och med 29 
augusti. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-
11-30 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) är beviljad föräldraledighet från sina politiska uppdrag 
från den 1 augusti 2022 och mandatperioden ut. Petter Westlund utsågs till 
ny ordinarie ledamot, men har nu lämnat in sin avsägelse. Till ny ledamot 
föreslås Lina Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Avsägelse och fyllnadsval 
presidieberedning.  
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, lönekontoret, matrikeln  
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§ 180 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot och 
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 29 augusti. 
Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 
för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) beviljades föräldraledighet från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 1 augusti 2022 
och mandatperioden ut. Petter Westlund (C) som då var ersättare valdes då 
in som ordinarie ledamot medan Lina Johansson (C) valdes som ny 
ersättare. Nu har Petter Westlund lämnat in sin avsägelse och Lina 
Johansson föreslås bli ordinarie ledamot. AnneMarie Andersson (C) som 
önskas bli ny ersättare kan väljas först då hon fått en plats i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Avsägelse och fyllnadsval personalutskott  
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret.  
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§ 181 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
Lokala brottsförebyggande rådet 
Diarienummer KS 2018/420 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i Kungsörs Lokala brottsförebyggande råd från och med 29 
augusti. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-08-30 till och med 2022-
12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i det lokala brottsförebyggande rådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund som nu lämnat in sig 
avsägelse. Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet väljs nu 
därför Lina Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 Lokalt brottsförebyggande råd 2019-2022 
Avsägelse -  Ledamot i Lokala brottsförebyggande rådet 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, akten, lönekontoret, Theres 
Andersson  
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§ 182 Avsägelse och fyllnadsval - Ersättare i 
den strategiska regionala beredningen (SRB) 
Diarienummer KS 2018/446 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i den strategiska regionala beredningen från och med 29 
augusti 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i den strategiska regionala beredningen från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 
Kungsör, som nu lämnat in sin avsägelse. Platsen lämnas tills vidare 
vakant.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 avsägelse i den strategiska regionala 
beredningen. 
Avsägelse -Ersättare i den strategiska regionala beredningen 

Skickas till 
Den entledigade, SRB, matrikeln, lönekontoret, akten  
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§ 183 Avsägelse och fyllnadsval  -  Ersättare i 
Sveriges ekokommuner 
Diarienummer KS 2018/510 

Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ersättare i Sveriges Ekokommuner från och med den 29 augusti 2022. Till 
ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses AnneMarie 
Andersson (C), Bygränd 2 A 736 36 Kungsör från och med den 1 september 
2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beviljat Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i Sveriges Ekokommuner från den 1 augusti 2022 
och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet utsåg kommunstyrelsen Petter Westlund (C). 
Petter Westlund har den 28 juni 2022 lämnat in önskan om att avgå från 
uppdraget. Till ny ersättare utses AnneMarie Andersson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-21 avsägelse och fyllnadsval Sveriges 
ekokommuner, ledamot och ersättare 2019-2022 
Avsägelse -Ersättare i Sveriges ekokommuner 

Skickas till 
Lönekontoret 
Matrikeln 
Den entledigade och den valde  
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§ 184 Avsägelse och fyllnadsval - Ersättare i 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Diarienummer KS 2018/419 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i den kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet från och 
med 29 augusti 2022. Till ny ersättare utses AnneMarie Andersson (C) för 
den återstående mandatperioden 2022-08-29 till och med 2022-12-30.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare valdes Petter 
Westlund (C), som nu lämnat in sin avsägelse. (C) önskar nu utse 
AnneMarie Andersson (C) som ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 Pensionärs- och tillgänglighetsråd 2019-
2022 
Avsägelse - Ersättare i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret, akten, sammankallande  
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§ 185 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar kultur- och fritidschef 
Mikael Nilsson betala ut:  

• 1575 kronor för ledarutbildningsbidrag som genomförts under år 
2021 till föreningen Kungsörs ishockeyklubb. Dnr KS 2022/107  

• bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2021 med en 
totalsumma på 300 000 kronor, som baseras på en uträkning/mall 
från SCB:s webbplats samt studieförbundens verksamhetsberättelser. 
Bidraget fördelat till följande studieförbund: ABF Västra 
Västmanland, Sensus Studieförbund Västmanland, Studieförbundet 
Vuxenskolan, NBV Mitt, Studieförbundet Bilda Svealand och 
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. 
Dnr KS 2022/189 

Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 4 juli till och med 8 juli 
2022. Med stöd av gällande delegation förordnas Anne-Britt Hanson-
Åkerblom vara kommundirektör under dessa perioder.  
Dnr KS 2022/1 
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§ 186 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Ramavtal - Konsulttjänster Område 13, Bullerberäkning och 
bullerutredningar m.m. Avtalsparter: Ramboll Sweden AB, Brekke 
& Strand Akustik AB och ÅF-Infrastructure AB. Dnr KS 2022/264 

• SOS Alarm Sverige AB. Avtalstid: 2022-06-01 – 2024-05-31.  
Dnr KS 2022/331 

• Service- och underhållsavtal (avser badhuset). Dnr KS 2022/340  
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§ 187 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Bygg hopptorn vid Kungsudden. Dnr KS 2022/323 
• Hamnområdet. Dnr KS 2022/332 
• Produkter med Kungsörs loggan. Dnr KS 2022/342 
• • Bristande skyltning längs cykelled Dnr KS 2022/346 

• För få ställplatser för husbil Dnr KS 2022/347 
• Farthinder vid Nygatan och Storgatan Dnr KS 2022/356 
• Många husbilar och husvagnar vid Jägaråsen, campingförbud?  
Dnr KS 2022/357 
• Vad kostar det att anlita kommunens begravningsförrättare?  
Dnr KS 2022/359 
• Sönderkörda dikesbrunnar Dnr KS 2022/360 
• Felparkerad tillfällig stolpe vid apoteket Dnr KS 2022/364 
• Skyddsåtgärd för båtarna hos KSS (Kungsörs segelsällskap)  
Dnr KS 2022/365 
• Busliv runt stadskärnan både dag och natt Dnr KS 2022/367 
• Hög hastighet på Drottninggatan. Dnr KS 2022/380   



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 36 (37) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:24: Preliminär LSS-utjämning för år 2023 
• 22:25: Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – 

KOM-KR 
• 22:26: Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd 

(KB-avtal) 
• 22:27: Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 

Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse om ändrad 
lydelse i KAP-KL  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 37 (37) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 189 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaren på de tidigare övriga frågorna  

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för  
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar?  
Kommundirektör Claes-Urban Boström meddelar att servicechef Felipe 
Riviera kommer och informerar kring detta på nästkommande sammanträde. 
 
* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det löste sig med två 
ferierarbetande ungdomar så att kiosken hölls öppen under sommaren. 
 
* Anders Frödin (SD) frågar kring lokalvårdsorganisationen och 
arbetsmiljö  
med anledning av den nya organisationen. 
Kommundirektör Claes-Urban Boström meddelar att servicechef Felipe 
Riviera kommer och informerar kring detta på nästkommande sammanträde. 
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