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Kommunstyrelsens protokoll
Tid

Måndagen den 25 oktober 2021, klockan 15:00–19:30, ajournering
klockan 17:25-17:40 samt 19:10-19:13

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset.

Paragrafer

188–217

Protokollet

Anslås: 2021-10-27 till och med 2021-11-17
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Mikael Peterson (S) Ordförande, Linda Söder-Jonsson (S) 2:e vice
ordförande, Angelica Stigenberg (S), Christer Henriksson (V) §188190, Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M) 1:e vice ordförande, Bo
Granudd (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland
Jansson (SD), Anders Frödin (SD)

Tjänstgörande ersättare

Rigmor Åkesson (S) 191-217

Ersättare

Rigmor Åkesson (S) 188-190, Elisabeth Kjellin (S), Niklas
Magnusson (M), Anita Roots (SD), Annicka Eriksson (SD)

Övriga deltagare

Erland Beselin VD Back on Track AB § 188, Fredrik Bergh barn- och
utbildningschef § 189-190, Annika Junklo kvalitetsstrateg
socialförvaltningen § 189, Gunnar Karlsson (C) ledamot Kungsörs
KommunTeknik AB § 188, Magnus Vidin (SD) ledamot Kungsörs
KommunTeknik AB § 188, André Berggren praktikant, Marko Ravlic
t.f. ekonomichef, Claes-Urban Boström Kommundirektör, Josephine
Härdin Kanslichef

Justerare

Ordinarie: Claes Wolinder

Justering

Kansliet 2021-10-26 16:00

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Josephine Härdin

Mikael Peterson

Claes Wolinder

Utdragsbestyrkande

Ersättare: Stellan Lund
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§ 188 Framtida planer för Drotten
Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen

Sammanfattning

Potentiell köpare till fastigheten Drotten, Erland Beselin, VD Backon Track
AB, informerar om framtida planer med fastigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 189 Information - GoPlan arbetet enligt avtal
KS 2021/362
Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen

Sammanfattning

Fredrik Berg, barn- och utbildningschef, Annika Jungklo, kvalitetstrateg
socialförvaltningen, Claes-Urban Boström kommundirektör och Marko
Ravlic, t.f ekonomichef, informerar om det pågående arbetet med resultatet
av GoPlan översynen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 190 Ekonomisk uppföljning 2021
Diarienummer KS 2020/468

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsnämnden fortsatt uppdrag att
arbeta med åtgärder för en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen, Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden har inkommit med ekonomisk uppföljning och åtgärder
för ekonomi i balans. Kommunstyrelsen och Socialnämnden förväntas klara
en budget i balans för 2021 medan Barn- och utbildningsnämnden
prognosisterar ett underskott för 2021. Kommunstyrelsen och
Socialnämnden har beslutat effektiviseringar för att klara av en budget i
balans medan Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat beslut
motsvarande den totala negativa avvikelsen.
Ärendet presenteras av t.f. ekonomichef Marko Ravlic och barn- och
utbildningschef Fredrik Bergh. Socialnämndens presentation kommer på
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07
SN 2021-09-28 § 87 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-09-29 § 79 Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning 2021

Skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef samt samtliga ekonomer
Socialchef
Skolchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191 Information - Redovisning
kunskapsresultat för grundskolan
Diarienummer KS 2021/419

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått in en redovisning från barn- och
utbildningsnämnden om aktuella kunskapsresultat. Efter genomförd
lovskola ökade andelen elever som blev behöriga till yrkesprogram från 77
% till 80 %.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
BUN 2021-08-25 § 71 Informationer lämnade på barn- och
utbildningsnämnden 2021
BUN 2021-06-16 § 60 Redovisning kunskapsresultat vt 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192 Övrig Information 2021
Diarienummer KS 2021/2

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen

Sammanfattning

Mikael Peterson och Madelene Fager informerar om senaste mötet i
Strategisk Regional Beredning (SRB) där man bland annat behandlade
•
•
•
•
•
•
•

Idrottspolitiskt program
Kulturprogram
Flygplatsen
Ung företagsamhet
Regional elevhälsosamordning
Kollektivtrafiken
Infrastruktur

Mikael Peterson informerar om senaste möte i Västmanlands kommuner
(VK) där man bland annat diskuterade Vafabs förslag till ny avfallstaxa som
nu är fryst tills vidare då inte alla kommuner antagit den. Det är nu kallat till
ett medlemsråd för att diskutera vidare.
Madelene Fager berättar att Staffan Jansson från Västerås är ny ordförande i
Vafab.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193 Svar på medborgarförslag Tömningsstation för fasta tankar för husbilar
Diarienummer KS 2020/410

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med
motiveringen att tömningsstation vid OKQ8 är i så fall en fråga för OKQ8.
Vi kan vara behjälpliga att vidarebefordra förslaget till OKQ8.

Sammanfattning

Susanna Widstrand föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas en året
runt öppen tömningsstation av fasta tankar med grå och svartvatten i
närheten av OKQ8 macken. Om beslutet blir att ha ställplatser för husbilar
vid gästhamnen, att då ta med förslaget i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av hamnområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27
Medborgarförslag - Tömningsstation för fasta tankar för husbilar

Skickas till

suwidstrand@gmail.com
OKQ8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 194 Svar på medborgarförslag - Se över alla
grillplatser i Valskog
Diarienummer KS 2021/96

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

Sammanfattning

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att se över alla grillplatser i
Valskog. Inventering och upprustning av Kungsörs kommuns grillplatser
som vi ansvarar för redan är påbörjat och i Valskog är nya grillar på plats.
Stockar för att sitta på tillverkas nya och byts ut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog

Skickas till

jenniestrom@spray.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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10 (38)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-10-25

§ 195 Svar på medborgarförslag - Öppna upp
sporthallen
Diarienummer KS 2021/296

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med att
sporthallen ska vara öppen för allmänheten, med motiveringen att vi har
ingen personal på helger och att vi har problem med skadegörelse även
mellan lektioner under skoltid samt på helger, därför är sporthallen när det
inte är några aktiviteter alltid låst. Vi upplåter inte sporthallen kostnadsfritt.
Samtliga hallar har en hyrestaxa för privata, föreningar och företag. Vi
föreslår Alva att be någon vuxen hyra sporthallen för att hitta på aktiviteter
och träna.

Reservationer

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag att avslå
medborgarförslaget om att öppna upp sporthallen till förmån för vårt förslag
om återremiss för att titta vidare på möjligheterna att vid lov och liknande
öppna upp sporthallen för spontanidrott på samma sätt som vi har
allmänhetens åkning i ishallen. Centerpartiet tycker att medborgarförslagets
ambition om att öppna upp sporthallen för att kunna nyttjas på ett friare sätt
är bra. Vi delar kommunens inställning att sporthallen inte kan öppnas fritt.
Det måste organiseras och en ansvarig måste finnas på plats. Vi anser dock
inte att kommunen tittat ordentligt på frågan om att öppna upp sporthallen
för allmänheten. Att öppna upp i någon form vore bra, åtminstone under
kommunens lovveckor. Lovaktiviteter erbjuds i viss mån idag, dock väldigt
begränsat. Medborgarförslaget om att öppna upp sporthallen för en friare
nyttjade skulle inte minst främja spontanidrott för barn och unga, vilket är
helt i linje med vårt idrottspolitiska program. Vi tycker därför att frågan
behöver återremitteras för närmare utredning och förslag. Bifall till
återremiss.

Sammanfattning

Alva Burlind föreslår i ett medborgarförslag att sporthallen ska var öppen
helger och eftermiddagar för allmänheten när det inte är lektioner eller andra
aktiviteter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med att
sporthallen ska vara öppen för allmänheten, med motiveringen att vi har
ingen personal på helger och att vi har problem med skadegörelse även
mellan lektioner under skoltid samt på helger, därför är sporthallen när det
inte är några aktiviteter alltid låst. Vi upplåter inte sporthallen kostnadsfritt.
Samtliga hallar har en hyrestaxa för privata, föreningar och företag. Vi
föreslår Alva att be någon vuxen hyra sporthallen för att hitta på aktiviteter
och träna.

Yrkanden

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet för vidare utredning av
möjligheter att ha utökade öppettider för allmänheten.

Beslutsordning

Ordförande Mikael Peterson ställer Madelene Fagers återremissyrkande mot
kommunstyrelseberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt för kommunstyrelseberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31
Medborgarförslag - Öppna upp sporthallen

Skickas till
Alva Burlind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196 Svar på medborgarförslag - Inventera
kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör
Diarienummer KS 2021/103

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Kulturoch fritidsförvaltningen att tillsammans med Hembygdsföreningen utreda
möjligheten att inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör och återkomma med vidare beslut om åtgärder.

Sammanfattning

Anita Larsson föreslår i medborgarförslag inventera kulturella, historiska
och vackra byggnader i Kungsör. Dessa kan sedan beskrivas på olika sätt.
Kanske en bok med bilder och fakta. Kanske en graverad plakett på
byggnaden som beskrev dess historia. Kanske kompletterad med en karta så
att turister och invånare hittar byggnaderna och bättre förstå stadens historia.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28
Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör

Skickas till

anikrila@gmail.com

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Svar på medborgarförslag - Belysning till
Lockmora golfbana
Diarienummer KS 2021/165

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.

Sammanfattning

Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag om belysning vid golfbanan
på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som riktar sig åt flera håll.
Belysning behövs till golfbanan eftersom det blir mörkt där både för spelare
och mot vägen där många passerar. Vi har varit i kontakt med ordföranden i
golfklubben gällande belysning vid ranchen/utslagsplatsen. Golfklubben
avslutar sin verksamhet på hösten när det blir mörkt, så klubben ser inget
behov av belysning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27
Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana

Skickas till

022713131@tele2.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198 Svar på motion - Utökade aktiviteter på
Klämsbo ridskola
Diarienummer KS 2021/211

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
som besvarad.

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.
Kungsör Ridklubb önskar utbyggnad av ny ridanläggning vid Klämsbo,
KKTAB och kultur och fritid har fått uppdraget att utreda om detta är
möjligt att genomföra. Vi har varit i kontakt med travskolan i Sundbyholm
och grustaget är ett område som vi arbetar med. När vi lägger fram ett
förslag till finansiering och drift av anläggningen är EU bidrag,
föreningsstöd med mera en del av den lösningen vi presenterar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06

Skickas till

Roland Jansson
Rune Larsen
Mikael Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199 Svar på motion – Kungsörs kommun bör
skapa kontakt med en vänort i Norden
Diarienummer KS 2021/321

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.

Sammanfattning

Gunilla Wolinder (L) har inkommit med en motion gällande vänort i
Norden. Motionären hänvisar till det tidigare vänortsutbytet med Spydeberg
i Norge. Kungsörs kommun har idag ingen vänort men under hösten 2021
kommer kommunen lämna in en ansökan om kommunalt partnerskap med
kommunen Rufunsa i Zambia. Partnerskapet kommer att handla om
mänskliga rättigheter och ungdomsinflytande och pågå under tre år. Enligt
SKL:s undersökning om vänortssamarbete tenderar tyvärr de flesta
samarbeten att fastna på ett övergripande plan och stagnera över tid. De av
motionären föreslagna finansieringsformerna är inte aktuella för denna typ
av samarbete. Numera finns andra samverkansformer,
kommunikationskanaler och plattformar för kunskaps- och kollegialt utbyte
inom olika områden som är mer givande och utvecklande för Kungsörs
kommun och dess verksamheter. Utvecklingsenheten föreslår att motionen
avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i Norden
KF 2021-09-13 § 133 Motion - Kungsörs kommun bör skapa kontakt med
en vänort i Norden

Skickas till

Liberalerna
Utvecklingsstrateg
Miljöstrateg
Kommundirektör
André.berggren@kungsor.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag per den 18 oktober 2021
Diarienummer KS 2021/432

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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 två är äldre än ett år.
Ett av dessa ärenden ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara
tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad
svarstid är till KF i november.
Ett ärende avvaktar slutgiltligt investeringsbeslut.
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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201 Redovisning av obesvarade motioner per
den 18 oktober 2021
Diarienummer KS 2021/433

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
motioner. Av den framgår det i nuläget finns tolv obesvarade motioner,
samtliga förväntas besvaras inom kommunallagens angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 202 Revidering av riktlinjer för styrande
dokument
Diarienummer KS 2021/403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning
i kommunstyrelsens presidium.

Sammanfattning

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en riktlinje för styrande
dokument. Den riktlinjen implementerades aldrig fullt ut i organisationen.
För att få ordning och reda på Kungsörs kommuns dokumenthantering
initierades 2019 ett uppdrag att revidera riktlinjen för styrande dokument för
Kungsörs kommun och Kungörs helägda bolag. I och med att Kungsörs
kommun går in i ett nytt intranät med nya tekniska förutsättningar möjliggör
detta att delar av dokumenthantering kan automatiseras vilket säkerställer att
Kungsörs kommun på ett enklare sätt kan hålla ordning på styrdokumenten.
Syftet med riktlinjen är - fastställa definition av begreppet styrande
dokument - definiera dokumenttyper - en enhetlig terminologi för att
undvika begreppsförvirring - enhetlig struktur för styrdokument i
kommunkoncernen - säkerställa att rätt instans beslutar om rätt
styrdokument. Förändringar från tidigare riktlinje är - begreppen mål och
budget samt verksamhetsplan förtydligas. Mål och budget är politiskt
antagna dokument, verksamhetsplaner gäller för förvaltningar, områden och
enheter. - Dokumenttypen plan innefattar även strategier och möjliggör en
mer träffsäker sökning på intranätet. - Beslutsnivåer anges tydligt i
dokumentet och visar vilka dokument som är politiska beslut respektive
tjänsteorganisationens beslut

Beslutsunderlag

Riktlinje för styrande dokument
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till

Kvalitetsstrateg socialförvaltningen
Kanslichef
VD-sekreterare bolagen
Förvaltningschefer VD
Miljöstrateg
Utvecklingsstrateg
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Näringslivschef
Kultur- och fritidschef
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§ 203 Gemensamt driftbolag med Arboga för
VA-verksamheten
Diarienummer KS 2021/421

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen och Kungsörs Vatten AB att
tillsammans med Arboga Vatten och avlopp AB utreda förutsättningarna för
att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna.

Sammanfattning

Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan kommunerna i
Västra Mälardalen gällande VA-verksamheten diskuterats.
Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun har uppdragit åt de
två VA-bolagen att utreda möjligheter och förutsättningar att utveckla
samverkan. Motivet för samverkan är resursförstärkning för att säkerställa
kompetens i den framtida VA organisationen. VA-verksamheten i Sverige
byggdes ut främst på 1960- och 70 talet då personalen anställdes primärt för
att förvalta ledningsnät och anläggningar. Nu står verksamheterna inför
stora utmaningar till följd av förändringar i klimatet, ändrade miljökrav, nya
villkor och kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det krävs
även stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och
anläggningar.
2020 bildade Arboga kommun ett VA-bolag som är VA huvudman.
Köpings kommun gjorde en omorganisation av kommunens
förvaltningsstruktur samt i bolagets ledningsstruktur. Köping valde att
införliva VA-verksamheten i det helägda bolaget Västra Mälardalens Energi
(VME) och att inte gå med i den samverkan som nu diskuteras mellan
Kungsör och Arboga. I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan
Arboga och Kungsör ingår också att samtala och överlägga med Köpings
kommun om förutsättningarna för framtida samarbete. Uppdraget skall
redovisas till kommunstyrelsen under Q1 2022 med inriktning att det
gemensamma VA-bolaget är i drift från och med 1 januari 2023.

Skickas till

Christian.roos@kungsor.se
Arboga kommun
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§ 204 Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Västra
Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF
Diarienummer KS 2021/420

Beslut

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

VMMF har inkommit med delårsuppföljning per den 31 augusti 2021 till
sina medlemskommuner. Prognostiserat resultat är positivet med 587 tkr,
vilket motsvarar 500 tkr över budget.
Alla mål förutom ett förväntas uppfyllas, ett mål uppfylls delvis.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
VMMF 2021-09-22 § 79 Delårsrapport januari-augusti 2021

Skickas till
VMMF
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§ 205 Delårsrapport per 31 augusti 2021 Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD
Diarienummer KS 2021/426

Beslut

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

RTMD har översänt delårsrapport per den 31 augusti 2021 till sina
medlemskommuner. Prognosisterat resultat är -2 000 tkr. Prognostiserade
underskottet kan täcks av tidigare års överskott via
resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
RTMD 2021-09-21 § 59 Tertialrapport aug inkl helårsprognos
Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Skickas till
RTMD

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (38)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-10-25

§ 206 Delårsbokslut per 31 augusti 2021Gemensam hjälpmedelsnämnd
Diarienummer KS 2021/443

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten
för den Gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning

Den Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med en
delårsrapport per den 31 augusti 2021. Utfallet är 9,2 miljoner kronor.
Prognostiserat helårsresultat är 5,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-09-24 § Delårsrapport 2

Skickas till

Gemensamma hjälpmedelsnämnden
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§ 207 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 Kungsörs kommun
Diarienummer KS 2021/430

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med delårsrapport per den 31
augusti 2021. Det prognostiserade resultatet för året är 6 161 tkr, vilket
motsvarar en positiv budgetavvikelse med +3 161 tkr.
I delårsrapporten framkommer även uppföljning av mål för verksamheterna.
Bedömningen är att flertalet av målen går åt rätt håll. Ett av målen har redan
uppnåtts vilket är målet om ranking av årets miljökommun. Målet om
befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande
arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på
önskad nivå men tar kliv i rätt riktning.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialchef
VD KFAB
VD KKTAB och KVAB
HR-chef
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§ 208 Taxa 2022 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Diarienummer KS 2021/427

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor för
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med
den 1 januari 2022.

Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag på taxor från
och med den 1 januari 2022. De kompletta föreslagna taxorna finns
beskrivna i sina respektive bilagor med tillhörande tjänsteskrivelse och
protokollsutdrag från förbundsdirektionen. Det gäller taxor för:
- Bygglov (höjning av timtaxans justeringsfaktor från 1,1 till 1,11 per år,
höjd timavgift från 995 kronor till 1015 kronor.)
- Livsmedels- och foderlagstiftning (höjning av timavgift från 1130 till 1160
kronor samt tillägg med avgift för handläggning av sanktionsavgifter och
delgivning)
- Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (höjning av avgift från 1060 till
1080 kr/timme, samt tillägg med avgift för handläggning och delgivning
med mera.)
- Tobakslagstiftning (höjning av avgift från 1060 till 1080 kr/tim, samt
tillägg med avgift för handläggning av delgivning.)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Taxa 2022 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Skickas till

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Arboga Kommun
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§ 209 Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd
mot olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning
enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor - Räddningstjänsten Mälardalen
Diarienummer KS 2021/425

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för
Räddningstjänsten Mälardalen att gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning

Räddningstjänsten Mälardalen har tagit fram förslag på taxor från och med
den 1 januari 2022. De kompletta föreslagna taxorna finns beskrivna i sina
respektive bilagor med tillhörande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
RTMD 2021-09-21 § 60 Tillsynstaxor

Skickas till

Räddningstjänsten Mälardalen
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§ 210 Revisionsreglemente - Räddningstjänsten
Mälardalen
Diarienummer KS 2021/424

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta det
föreslagna revisionsreglementet för Räddningstjänsten Mälardalen under
förutsättning att det antas av övriga medlemskommuner.

Sammanfattning

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med ett förslag till
revisionsreglemente framarbetat av sina revisorer, vilket enligt
förbundsordningen ska antas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Revisionsreglemente och förbundsordning

Skickas till

Räddningstjänsten Mälardalen
Samtliga medlemskommuner
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§ 211 Tilläggsanslag – justering med anledning
av delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Kungsörs
kommun
Diarienummer KS 2021/430

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslag beviljas med totalt 7 048 tkr
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker ur kommunstyrelsens
utrymme för löneökningar.

Sammanfattning

I Kommunstyrelsens budget återfinns utrymme för den årliga
lönerevisionen. Totalt uppgår kostnadsökningen för samtliga nämnder och
Kommunstyrelseförvaltningen till 7 048 tkr. Av den totala
kostnadsökningen avser 529 tkr ett engångsbelopp till lärarna inom Barnoch utbildningsnämnden. Engångsbeloppet kommer att återföras till
Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar inför 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs
kommun

Skickas till

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen
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§ 212 Arrangemangsbidrag - Berättarfestivalen
2021
Diarienummer KS 2021/205

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att begära en kompletterande ekonomisk rapport,
efter att arrangemanget har genomförts för att ta beslut om bidragets
storlek.
Rapporten lämnas till och slutgiltligt beslut fattas av kultur- och fritidschef
Mikael Nilsson på delegation.

Sammanfattning

Kungsörs film och teaterförening ansöker om bidrag 40 000 kr till
kulturarrangemanget berättarfestival.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Arrangemangsbidrag - Berättarfestivalen 2021

Skickas till

gunilla@surusell.se
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§ 213 Försäljning av fastighet vid Hornsgatan,
dp Domaren 6
Diarienummer KS 2021/398

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Domaren 6 och ge Kungsörs
KommunTeknik AB i uppdrag att genomföra försäljningen enligt gällande
taxan för tomtmark samt förrättningskostnaden.

Sammanfattning

Samordnande chef på KKTAB Lisa Asu Ahlin visade förslag på en möjlig
tomt för bostadsbyggande vid Hornsgatan. Kommunen äger fastigheten,
Domaren 6. Detaljplanen tillåter byggnation av lägenheter. Idag finns den
enda centralt placerade återvinningsstationen på den tomten. FTI,
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som ansvarar för
återvinningsstationen, vill flytta stationen till en annan plats i kommunen.
Teknisk chef har dialog med FTI och den sk. Sveatomten (korsningen
Hornsgatan /Runnavägen) är förslagen till FTI. FTI håller på att titta på
förutsättningarna för detta.
Plankommittén är positiva till försäljning av fastigheten.

Yrkanden

Petter Vestlund (C) yrkar bifall till lagt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KS PLAN 2021-09-07 § 13 Detaljplan Domaren 6, Fastighet vid
Hornsgatan

Skickas till

Claes-Urban Boström
Rune Larsen
Lisa Asu Ahlin
Stefan Lejerdahl
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§ 214 Lägesrapport gällande tidigare revision Uppföljning av samverkan mellan skola och
individ- och familjeomsorg avseende barn och
unga
Diarienummer KS 2019/396

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan
utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och
unga. En lägesrapport har nu inkommit från socialnämnden som beskriver
bland annat regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i
Kolsva och en gemensam halvdag på temat Tidiga och samordnade insatser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
SN 2021-09-28 § 93 Rapport - samverkan mellan skola och individ- och
familjeomsorg kring barn och unga
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§ 215 Meddelanden - Avtal 2021
Diarienummer KS 2020/467

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning

Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen
•
•

Justerandes signatur

Förlängning av avtal – Företagshälsovård. Dnr KS 2021/440
Avtal gällande möblering och service i och kring
kommunfullmäktigesammanträden i Kungsör. Dnr KS 2021/454
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§ 216 Meddelanden - Kommuner och Regioners
cirkulär 2021
Diarienummer KS 2020/459

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning

Sveriges Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter
föregående sammanträde till kommunstyrelsen.
21:35 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024
21:36 Premie för TGL-KL 2022

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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§ 217 Övriga frågor och svar på tidigare övriga
frågor
Diarienummer KS 2021/68

Beslut

Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaren på de tidigare
övriga frågorna.

Sammanfattning

Under kommunstyrelsemötet i oktober 2021 ställdes följande övriga frågor
som här besvaras helt eller delvis:
Madelene Fager (C) ställer frågorna * Hur planerar ni utifrån FNs
klimatrapport för att minska utsläppen från vår verksamhet? * Hur arbetar ni
med frågan om klimatanpassningar?
Kommundirektör Claes-Urban Boström delar på detta möte ut ett diagram
från Energikontoret i Mälardalen över koldioxidutsläpp över tid för
Kungsörs kommun. Svaret kommer att kompletteras ytterligare.
Niklas Magnusson (M) ställde följande fråga: Är det tidigare svaret som
getts att det är tekniska chefen som har möjlighet att fatta beslut om
permanenta hastighetssänkande åtgärder korrekt? Vart ligger det formella
ansvaret för att kunna fatta detta beslut enligt reglementen och delegation?
Niklas önskar ett klargörande kopplat till de styrande dokumenten i frågan.
Tekniska chefen Rune Larsen lämnar förljande svar:
Lokala trafikföreskrifter är inte ”permanenta” och kan ändras, dessa
föreskrifter ger en kommun rätt att bestämma över sin egen infrastruktur,
dock är det viktigt att dessa utformas på ett bestämt sätt. Tillfälliga
föreskrifter används sällan och är som regel tidsatta. Delegation gäller.
”Tillfälliga lokala föreskrifter enligt trafikförordningen (TrF) kap 10, §§ 1
och 14” och att tekniska chefen kan besluta, utan meddelande till
kommunstyrelsen. Skrivelsen "Tillfälliga" bör tas bort i nästa revidering av
delegation då denna kan uppfattas missvisande.
Kap 10 §§1 och 14 är väldig omfattande och reglerar i principen alla frågor
om kommunala vägnät mm.
Här redovisas innehållet i 10 Kap §§1 och 14
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.
1 § Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,
meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka
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eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en
färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får
även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte
är enskilda inom ett visst område.
De särskilda trafikreglerna får gälla följande:
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller
motortrafikled.
2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område
ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt
miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.
4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana
för fordon i linjetrafik m.fl.
6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder
enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning
på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra
stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8
kap. 2 §.
9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3
kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.
13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första
stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten,
framkomligheten eller miljön.
15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje
stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från
bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket
2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller
förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
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19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna
fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4
kap. 12 §.
20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon,
fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.
21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från
bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.
22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda
trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E,
särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar
som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2021:355).
14 § Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss
vägsträcka om
1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt eller stopplikt,
10. minsta avstånd mellan fordon, och
11. cirkulationsplats får meddelas av
a. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning,
kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,
b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, eller
c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom
området om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete eller
under kortare tid på grund av skador eller risk för skador på vägen och på
grund av annat som kan medföra fara eller hinder för trafiken, eller om det
behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten.
Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller
flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket
c meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen
berörs av vägarbetet eller skadan.
Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller
gatuhållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om
tillfällig begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

37 (38)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-10-25

för att förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar. Förordning
(2017:921).
På detta sammanträde ställs följande nya övriga frågor:
* Madelene Fager (C) undrar över om kommunstyrelsens sammanträden
inte ska börja tidigare då de beräknas bli så här långa som
dagens. Ordförande Mikael Peterson återkommer i frågan.
* Niklas Magnusson (M) önskar att politiken ska få mer utrymme att föra
dialog under sammanträdena. Ordförande Mikael Peterson återkommer i
frågan.
* Roland Jansson (SD) önskar att ämnet kring skolans utbildning ska tas
upp i kommunstyrelsen då den enligt honom är bristfällig i kvalitet.
Ordförande Mikael Peterson (S) hänvisar den dialogen till barn- och
utbildningsnämnden. Kommundirektör Claes-Urban Boström föreslår att
barn- och utbildningsnämnden bjuder in kommunstyrelsen till ett av sina
sammanträden i frågan.
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