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§ 218 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer KS 2020/468 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans till nästkommande 
kommunstyrelse. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Lena Dibbern redogör för socialnämndens 
effektiviseringsarbete under 2021. T.f. ekonomichef Marko Ravlic redogör 
för ny helårsprognos där kommunen nu bland annat efter senaste inkomna 
nationella beräkningarna går mot ett resultat på + 13,3 mkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2021-10-26 § 100 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-10-27 § 91 Ekonomisk redovisning 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Skolchef 
Socialchef 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 219 Uppföljning av samverkan mellan skola 
och individ- och familjeomsorg avseende barn 
och unga 
Diarienummer KS 2019/396 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Områdeschef för socialtjänsten Christer Zegarra Eriksson och biträdande 
barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall redogör för pågående 
samverkan mellan förvaltningarna gällande tidigt samordnade insatser (TSI) 
för barn- och unga.   
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§ 220 Övrig Information 2021 
Diarienummer KS 2021/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Under mötet informeras kommunstyrelsen om följande: 

• Räddningstjänsten Mälardalen. Nästkommande direktion är 16 
november och för närvarande diskuteras bland annat fördyring av 
nya räddningsstationer. Ordförande Mikael Peterson informerar. 

• Regional samverkansgrupp för kultur. Bland annat gällande uppstart 
av verksamhet efter pågående pandemi. Ordförande Mikael Peterson 
informerar. 

• En sjö för miljoner (MER), bland annat gällande pågående arbete för 
att motverka sjögull. Claes Wolinder redogör från senaste mötet.  
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§ 221 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer KS 2021/456 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 
  

Sammanfattning 
VMKF har inkommit med delårsuppföljning per den 31 augusti 2021 till 
sina medlemskommuner. Prognostiserat resultat för VMKF vid årets slut är 
positivt med 450 tkr. VMKF har tre övergripande mål, av de tre målen 
bedöms två uppfyllas helt vid årets slut medan ett av målen uppfylls delvis. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-10-06 § 24 Delårsrapport januari - augusti 2021 
Granskningsrapport delår 2021 och revisorernas bedömning - VMKF 

Skickas till 
VMKF 
Medlemskommunerna  
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§ 222 Utökat borgensåtagande - Västra 
Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2021/455 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
borgensåtagande till 22,2 mnkr vilket avser Kungsörs kommun andel av 
borgensåtagande för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har ingen egen likviditet för att 
täcka stora årliga investeringar utan måste låna till dessa investeringar. 
Förnärvarande uppgår det totala borgensåtagandet för de fyra 
medlemskommunerna till 100 mnkr och behöver nu utökas till 150 mnkr 
varav Kungsörs kommuns andel uppgår till 22,2 mnkr 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-10-06 § 25 Utökat borgensåtagande 

Skickas till 
VMKF 
medlemskommunerna  
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§ 223 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2021 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål för 2022; både 
mål för verksamheterna och finansiella mål med revidering av det 
finansiella resultatmålet till 0,5 % på grund av synnerliga skäl och 
att det finansiella målet med 100 % självfinansieringsgrad stryks. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till resultatbudget för 
2022. Resultatet uppgår till 3 128 tkr. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar för 
nämnderna 2022 där justeringar sedan budgetberedningens förslag 
består av 

• kvalitetsutvecklare till barn- och utbildningsförvaltningen 1 mkr som 
läggs i barn- och utbildningsnämndens ram som en permanent 
ramförstärkning. 

• genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen 0,5 mkr som 
läggs i barn- och utbildningsnämndens ram som en tillfällig 
ramförstärkning 2022. 

• disponibla medel på 1,628 mkr budgeteras hos kommunstyrelsen 
under 2022. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till investeringsbudget 
för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 11 377 tkr. 

• Föreslå kommunfullmäktige att ante förslaget till skattesats för 
Kungsörs kommun för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 procent 

• föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen, 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara städer vars 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå kommunfullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Socialnämnden uppdrag att arbeta med målet 
god utbildning för alla vars Barn- och utbildningsnämnden har 
huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden, 
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet god hälsa och 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 9 (24) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret för 
uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att 
arbeta med målet goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar konsumtion och 
produktion vars Kommunstyrelsen har huvudansvaret för 
uppföljningen av KF-målet. 
- föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta föreliggande förslag 
till budget 2022 med plan för 2023-2024. 

• föreslå kommunfullmäktige att fastställa internräntan till 1,5 procent. 
• föreslå kommunfullmäktige att fastställa borgensavgiften till 0,4 

procent. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att inte anta vårt 
förslag till ändringar.  Vi är positiva till att investeringsnivån nu sänks från 
14,4 till 11,3, men i övrigt vill vi se en förändring av målen, resultatet och 
budgetramarna. Det finansiella målet bör vara 1 % enligt lagt förslag och 
inte som föredrogs vid mötet 0,5 % vilket ger ett resultat på 6,2 mkr. 
Målsättningen på sikt bör vara 2 % för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning. Vad gäller övriga mål så saknar vi fortsatt ett antal indikatorer 
för ekologisk hållbarhet inom målområdet Hållbara städer och 
samhällen. Vad gäller nämndernas budgetramar är förutsättningarna att göra 
stora budgetförändringar små och mycket kommer att behöva ske inom 
befintlig ram utifrån nya arbetssätt och effektiviseringar. Vi ser dock att ett 
antal budgetförändringar kan göras genom omfördelning mellan nämnderna. 
Kungsörs kommun har stora utmaningar inom skolan och vi anser att delar 
av barn- och utbildningsnämndens äskanden bör tillstyrkas med utökning av 
en kvalitetsstrateg, kurator/alt ungdomscoach och IT-strateg. Detta 
möjliggörs genom omfördelning från kommunstyrelsen. Därutöver har vi i 
vårt förslag framfört vad vi anser att Kungsörs kommun bör fokusera på 
kommande år i linje med föreslagna mål för Kungsörs hållbara 
utveckling. Centerpartiet yrkar därmed bifall till lagt tilläggsförslag. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att  

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål för 2022; både 
mål för verksamheterna och finansiella mål. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till resultatbudget för 
2022. Resultatet uppgår till 6 256 tkr. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar för 
nämnderna 2022. 

• föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till investeringsbudget 
för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 14 468 tkr. 

• Föreslå kommunfullmäktige att ante förslaget till skattesats för 
Kungsörs kommun för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 procent 

• föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen, 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara städer vars 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå kommunfullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Socialnämnden uppdrag att arbeta med målet 
god utbildning för alla vars Barn- och utbildningsnämnden har 
huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden, 
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet god hälsa och 
välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret för 
uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att 
arbeta med målet goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs 
fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar konsumtion och 
produktion vars Kommunstyrelsen har huvudansvaret för 
uppföljningen av KF-målet. 
- föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta föreliggande förslag 
till budget 2022 med plan för 2023-2024. 
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Yrkanden 
1. Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till budgetberedningens förslag med 
justeringarna 
 

• det finansiella resultatmålet sänks till 0,5 % på grund av synnerliga 
skäl 

• det finansiella målet med 100 % självfinansieringsgrad stryks  
• Investeringsnivån för 2022 minskas till 11 377 tkr. 
• barn- och utbildningsnämndens ram förstärks permanent med 1 mkr 

för rekrytering av en kvalitetsutvecklare 
• barn- och utbildningsnämnden får en tillfällig ramförstärkning 2022 

med 0,5 mkr för genomlysning av barn- och 
utbildningsförvaltningen  

• kommunstyrelsen får en tillfällig ramförstärkning på 1,628 mkr 
under 2022 i disponibla medel för oförutsedda utgifter 

• internräntan fastställs till 1,5 procent. 
• borgensavgiften fastställs till 0,4 procent. 

2. Madelene Fager (C) yrkar på bifall till Centerpartiets förslag baserat på 
budgetberedningens förslag med justeringarna 

• det finansiella resultatmålet på 6,2 mkr enligt beslut i juni kvarstår. 
• det finansiella målet med 100 % självfinansieringsgrad kvarstår. 
• Investeringsnivån för 2022 minskas till 11 377 tkr. 
• barn- och utbildningsnämndens ram förstärks permanent med 2 mkr 

genom minskad ram från kommunstyrelsen. 
• kommunstyrelsen finansierar under 2022 en genomlysning av barn- 

och utbildningsförvaltningen 
• internräntan fastställs till 1,5 procent. 
• borgensavgiften fastställs till 0,4 procent. 

3. Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) yrkar på bifall till eget lagt 
förslag - baserat på budgetberedningens förslag med justeringarna  

• det finansiella resultatmålet på 6,2 mkr enligt beslut i juni kvarstår. 
• det finansiella målet med 100 % självfinansieringsgrad kvarstår. 
• Investeringsnivån för 2022 minskas till 11 377 tkr.  
• barn- och utbildningsnämndens ram förstärks permanent med 1 mkr 

för rekrytering av en kvalitetsutvecklare, finansiering sker genom 
minskad ram från kommunstyrelsen. 

• kommunstyrelsen finansierar inom sin befintliga ram under 2022 en 
genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen för 0,5 mkr. 

• internräntan fastställs till 1,5 procent. 
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• borgensavgiften fastställs till 0,4 procent. 

Beslutsordning 
Ordföranden anger Mikael Petersons (S) yrkande som huvudförslag. 
Ordföranden ställer därefter yrkandet från Madelene Fager (C) mot yrkandet 
från Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att yrkandet från Stellan Lund (M) och Roland 
Jansson (SD) agerar fortsatt kontraproposition. 
Ordföranden ställer därnäst yrkandet från Mikael Peterson (S) mot yrkandet 
från Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet från Mikael Peterson (S). 
Votering begärs 
Ordföranden meddelar att de som ställer sig bakom yrkandet från Mikael 
Peterson (S) röstar JA och de som ställer sig bakom yrkandet från Stellan 
Lund (M) och Roland Jansson (SD) röstar NEJ. 
JA röster avges av Mikael Peterson (S), Angelica Stigenberg (S), Rigmor 
Åkesson (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder (L). 
NEJ röster avges av  Stellan Lund (M), Bo Granudd (M), Roland Jansson 
(SD) och Anders Frödin (SD). 
AVSTÅR gör Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C). 
Ordföranden Mikael Peterson finner att kommunstyrelsen med rösterna 5 JA 
mot 4 NEJ beslutat enligt Mikael Petersons yrkande. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 
KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Utkast Mål och budget Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023 
- 2024  

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
VD KKTAB 
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VD KVAB 
VD KFAB 
Samtliga ekonomer  
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§ 224 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör 
kommun 
Diarienummer KS 2021/487 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för Kungsörs 
kommun och att taxorna och avgifterna gäller från 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa mars månads KPI som KPI vid 
uppräkning av taxor och avgifter som ska indexuppräknas med KPI. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltning ska inför varje nytt år inkomma med reviderade 
taxor och avgifter som Kungsörs kommun tar ut för sina. De flesta av 
taxorna och avgifterna ska räknas upp med KPI (Konsumentprisindex) 
medan skolans avgifter ska räknas upp enligt Skolverkets rekommendation 
för maxtaxa. I bilagan Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022 framgår 
vilka taxor gäller för de olika verksamheterna från 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning - Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen  
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§ 225 Ombudgetering och tilläggsanslag 2021 
Diarienummer KS 2021/468 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslag beviljas med totalt 684 tkr 
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker ur kommunstyrelsen 
utrymme för kapitalkostnader. 

Sammanfattning 
I Kommunstyrelsens budget återfinns utrymme för ökade kapitalkostnader 
till följd av färdigställda investeringar. Totalt uppgår den ökade 
kapitalkostnaden till 684 tkr för Kungsörs kommun.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen  
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§ 226 Översyn av kommunens skol- och 
landsbygdstrafik 
Diarienummer KS 2021/412 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla linjebussarna 252 och 53 och 
ersätta dessa med upphandlade skolbussar. Förändringen genomförs 12 
december 2022. Övriga resenärer får möjlighet att åka med i mån av plats. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 49 blir avgiftsfri och att 14.50 turen 
tas bort. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att nettokostnaden för linje 252 och 53 samt 
intäktsjusteringar för linje 49 på totalt 697 000 kronor ska budget 
omfördelas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skolskjutssamordnare får i 
uppdrag att planera och upphandla de nya skolbussarna med krav på 
miljöklassat bränsle. 
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utvecklingsstrateg får i 
uppdrag att säga upp trafikeringen av linje 252 och 53 samt meddela 
Kollektivtrafikförvaltningen att linje 49 ska vara avgiftsfri från och med den 
12 december 2022. 
  

Sammanfattning 
Tanken att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts är bra i grunden 
men då kommunen haft nuvarande trafikupplägg under många år utan att 
öka allmänhetens intresse för att åka med bussarna kan dagens trafikupplägg 
mer eller mindre helt liknas vid skolskjutstrafik. Linjebussarna fungerar i 
praktiken som skolbussar men utan möjlighet till den flexibilitet som 
skolbussarna har. Skolbussarna kan vid behov och relativt snabbt ändra 
resvägen för att få med nyinflyttade skolbarn eller barn som flyttat. För att 
minska antalet enskilda fordon, få med fler skolbarn på bussarna, öka 
flexibiliteten på bussarnas resväg, möta ökningen av skolbarn, ta bort 
administrationen med busskort och minska framtida kostnadsökningar 
föreslås att linjebussarna 252 och 53 avvecklas och ersätts med upphandlade 
mindre skolbussar. Linje 49 till Valskog fortsätter som linjelagd busslinje 
och blir avgiftsfri för alla resenärer. För att anpassa samtliga bussars 
hemresor avseende tider, antal avgångar (likabehandlingsprincipen) och för 
att minska kostnaden tas 14.50 turen bort.  
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Skolbussarna kommer som idag att ha en tidig och en sen hemgång och 
eleverna kommer inte behöva ha skolbusskort. 
  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden och dess presidium har informerats om 
utredningen. Både presidiet och nämnden har uttalat sig positivt kring 
förslaget på förändringar av linjerna 252, 53 och 49 kontra skolbusstrafik. 
Förslag till beslut: 
  

1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla linjebussarna 252 och 53 
och ersätta dessa med upphandlade skolbussar. Förändringen 
genomförs 12 december 2022. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 49 blir avgiftsfri och att 14.50 
turen tas bort.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att nettokostnaden för linje 252 och 53 
samt intäktsjusteringar för linje 49 på totalt 697 000 kronor ska 
budgetomfördelas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barn- 
och utbildningsförvaltningen.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skolskjutssamordnare får 
i uppdrag att planera och upphandla de nya skolbussarna.  

5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utvecklingsstrateg får i 
uppdrag att säga upp trafikeringen av linje 252 och 53 samt meddela 
Kollektivtrafikförvaltningen att linje 49 ska vara avgiftsfri från och 
med den 12 december 2022. 

  
  

Överläggning 
Efter avslutad överläggning finner ordförande att endast ett förslag till 
beslut återstår. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar tillägg till beslutet: 
i punkt 1 att "övriga får åka med i mån av plats (utan avgift)." 
i punkt 4 att det ställs krav på fossilfritt bränsle i upphandling. 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till Madelene Fagers tilläggsyrkande 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 18 (24) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Stefan Lejerdahl, Lars-Erik Lindvall, Mia Nilsson, Arboga kommun, 
Kollektivtrafikförvaltningen. 
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§ 227 Avsägelse och nyval - Parlamentarisk 
kommitté för ortsutveckling (tidigare styrgrupp 
för centrumprojektet. 
Diarienummer KS 2018/427 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 16 november 2021 entlediga 
Rebecca Burlind (L) från uppdraget som ledamot i den parlamentariska 
kommittén för ortsutveckling och utse Claes Wolinder (L) som ny ledamot. 

Sammanfattning 
Gruppledaren för liberalerna (L) Gunilla Wolinder har inkommit med en 
skrivelse där partiet önskar ersätta sin nuvarande ledamot i den 
parlamentariska kommittén för ortsutveckling (tidigare styrgrupp för 
centrumprojektet). Rebecca Burlind (L) har avsagt sig uppdraget och 
liberalerna önskar nu utse Claes Wolinder (L) som ny ledamot.  
Kommittén väljs enligt kommunstyrelsens reglemente av 
kommunstyrelsen. Ledamöter bör så långt möjligt vara kommunstyrelsens 
presidium samt ordförande/vice ordförande. Kommittén har inga ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

Skickas till 
Rebecca Burlind 
Gunilla Wolinder 
Claes Wolinder  
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§ 228 Ställningstagande till information om läns- 
och kommuntal för mottagande och bosättning 
av nyanlända under 2022 
Diarienummer KS 2021/467 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stödja länsstyrelsens förslag på mottagandet 
av en (1) nyanländ till Kungsörs kommun under 2022. Kommunen anses 
inte ha möjlighet att överta ytterligare kommuntal. 

Sammanfattning 
I enlighet med bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, har alla kommuner skyldighet att ta 
emot nyanlända som anvisas för bosättning i kommunen i fråga. För 2022 
beräknas antalet i Sverige uppgå till 12 700, en ökning med 700 personer. 
För nästföljande två år beräknas antalet fortsatt uppgå till 13 200 
kommunmottagna.  
Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av kommuntal utifrån de länstal 
som regeringen fastställer. Kungsör föreslås att under 2022 ta emot en (1) 
nyanländ. Länsstyrelsen önskar därför att länets kommuner tar ställning till 
och återkopplar till myndigheten utifrån följande frågeställningar:  
- Har kommunen förutsättningar att överta kommuntal från någon annan 
kommun?  
- Har kommunen behov av att omfördela/överlåta kommuntal till en annan 
kommun? 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Information om läns- och kommuntal för mottagande och bosättning av 
nyanlända under 2022 

Skickas till 
Länsstyrelsen 
KFAB 
Kristin Fernerud  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (24) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 229 Slutrapport - Omdragning av 
Granhammarsleden (cykelled) 
Diarienummer KS 2020/332 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 
  

Sammanfattning 
Ärendet 
Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan 
Skäftruna och Granhammar, för att få bort cykeltrafiken från europavägen. 
Olyckligt nog kom den nya leden att korsa en privat tomt, vilket gjorde det 
otydligt för passerande att se var leden går. Därför föreslog 
Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen att göra en omdragning av 
cykelleden. 
Kommunstyrelsen beslutade om 110 000 kronor för den föreslagna åtgärden 
och 11 000 kronor i årlig driftskostnad. 
  
Rapport 
KKTAB har utfört beställningen och har i dialog med markägare dragit om 
Granhammarsleden. 
För anläggning av ovan nämnda cykelled mellan Granhammar och 
Skäftruna, (KS 2020/332) fakturerar KKTAB Kungsörs kommun 111 763 
kronor för utförandet, och 11 000 per år framöver för skötsel och underhåll.  
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§ 230 Meddelanden - Synpunkter 2021 
Diarienummer KS 2020/462 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

• Bullervall efter Kungsringen. Dnr KS 2021/462 
• Farthinder och buskörning Frejgatan – Odengatan. Dnr KS 2021/473 
• Ställplatser för husbilar. Dnr KS 2021/429  
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§ 231 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Diarienummer KS 2021/49 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungsörs kommuns 
lokala trafikföreskrifter: 

• 1960 2021:3 – Stopplikt på Granlidsvägen.  
Dnr KS 2021/471 

  
Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på kommunstyrelsens 
vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 januari - 30 juni 2021 till 
följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, Kungsörs Ishockeyklubb,  
IF Rune, Gymmix Valskog, Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs 
Bollklubb, Kungsörs Ridklubb, Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör 
och Kungsörs Sportklubb. Dnr KS 2021/197 
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§ 232 Övriga frågor 
Diarienummer KS 2021/68 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar den nya övriga frågan och svaren på de tidigare 
övriga frågorna. 

Sammanfattning 
Resterande icke besvarade övriga frågor sedan tidigare möten 
* Madelene Fager (C) undrade tidigare om kommunstyrelsens 
sammanträden inte ska börja tidigare då de beräknas bli så här långa som 
dagens. Ordförande Mikael Peterson svarar att frågan kommer att diskuteras 
på den parlamentariska kommittén för politisk organisation i december. 
* Niklas Magnusson (M) frågade tidigare efter att politiken ska få mer 
utrymme att föra dialog under sammanträdena. Ordförande Mikael Peterson 
svarar att frågan kommer att diskuteras på den parlamentariska kommittén 
för politisk organisation i december. 
* Madelene Fager (C) ställde tidigare 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 kommer att komplettera svaret som gavs ytterligare på 
nästkommande möte. 
Ny fråga 
* Roland Jansson (SD) ställer en ny fråga kring Drottning Kristinas ridled 
som enligt uppgift är igenväxt, och undrar hur kommunen arbetar med 
den. Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer med svar på 
nästkommande möte. 
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