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§ 50 Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige reviderar dagordningen i enlighet med ordförandens 

förslag. 

Sammanfattning 

Ordförande föreslår att följande fyra ärenden utgår vid dagens sammanträde: 

• 6 Information om revisionsrapport - Granskning av bokslut och 

årsredovisning 2021 

• 13 Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2021 

• 14 Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kungsörs 

kommun 2021 

• 18 Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 

Ärendena kommer istället att behandlas på maj månads sammanträde.  
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§ 51 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Inga frågor har lämnats in till frågestunden.  
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§ 52 Information om demokratiprojekt 
tillsammans med Rufunsa, Zambia 

Sammanfattning 

Kanslichef Josephine Härdin informerar om det samarbetet Kungsörs 

kommun har med Rufunsa i Zambia. Att öka unga människors inflytande 

och engagemang i politiken är en gemensam utmaning. Man har enats om 

en gemensam problembild och har formulerat ett projektmål. Arbetet sker i 

ett kommunalt partnerskap  och ingår i nätverket för mänskliga rättigheter. 

Kungsör kommun är en av sex kommuner som är med och delar på 11 

miljoner kronor från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). 

Kommunens samtliga kostnader i projektet täcks av ICLD. 

 

Styrgrupp i Kungsör är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, 

kommundirektör och projektledare. 

Projektgruppen består av kanslichef Josephine Härdin och miljöstrateg 

Therès Andersson. Gruppens ska utvecklas under 2022 med t.ex. rektor och 

elev.  
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§ 53 Meddelande - Lokalt upphandlingsdirektiv 
Diarienummer KS 2017/460 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

År 2018 antogs en upphandlingspolicy gemensamt i KAKS-kommunerna 

(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar). För att få den lokala prägeln 

beslutades att varje kommun skulle kunna anta ett lokalt upphandlings-

direktiv till den gemensamma policyn. 

Kommunstyrelsen i Kungsör antog den 28 mars 2022, § 59 lokalt upphand-

lingsdirektiv för Kungsör. 

En av de stora fördelarna med det lokala upphandlingsdirektivet är att vi kan 

möjliggöra för våra lokala företag att kunna vara med och lämna in anbud 

på våra förfrågningsunderlag. Att vi där kan vara tydliga i generella termer 

om vad vi ställer för möjliga krav som är i nivå med nationella krav men på 

en nivå som vi vet att våra lokala företag klarar. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31 

• KS 2022-03-28, § 59 Upphandlings- och inköpspolicy med 

tillhörande lokala direktiv 

• Lokala direktiv, slutversion  
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§ 54 Information om revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 2021 
Diarienummer KS 2022/206 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2021 års 

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

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

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

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns fungerande rutiner 

styrning och uppföljning av ekonomiska mål och internkontroll men 

• att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter framför allt när det 

gäller tydlighet i målformuleringar och uppföljning av mål 

• att det i vissa delar i internkontrollen kan redovisas tydligare vad 

kontrollmomentet är, resultatet av kontrollen och planerade åtgärder 

vid brister.  

Revisorerna har noterat att barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut 

under 2021 om att de inte skulle vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en 

budget i balans. Nämnden rapporterade konsekvenserna till kommunstyrel-

sen men lyfte inte frågan till fullmäktige. Beslutet innebar att nämnden 

fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det uppdrag de 

mottagit av fullmäktige. Revisorerna vill understryka att nämnden i stället 

borde ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om 

de hade fattat beslut om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade 

fullmäktige kunnat fattat ett beslut om vidare hantering utifrån barn- och 

utbildningsnämndens ekonomiska situation. 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna. 

Överläggning 

Revisionens ordförande Håkan Sundström (M) redogör för revisionens 

grundläggande granskning. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04 
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• Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 55 Information om revisionsrapport - 
Granskning av upphandling och inköp 
Diarienummer KS 2022/208 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens 

upphandlingar och inköp. 

Revisorerna bedömer att 

• kommunens upphandlingar och inköp till största delen ske i enligt 

med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument 

• det saknas ett strukturerar arbetssätt att förebygga mutor och jäv i 

samband med upphandlingar 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att 

• se över rutinerna och säkerställa att samtliga avtal registreras 

• säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal 

• införa ett stödsystem för upphandling och inköp 

• ta fram riktlinjer om mutor och jäv 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna. 

Överläggning 

Revisionens ordförande Håkan Sundström (M) redogör för revisionens 

granskning. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04 

• Missiv och revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 56 Medborgarförslag - Fruktträd på allmän 
plats 
Diarienummer KS 2022/170 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag prover ska tas på äpplena i 

äppellunden på allmän plats i kvarteret Svea för att garantera att äpplena 

inte är skadliga att äta. Marken innehåller förhöjda halter av koppar och 

zink.  

Om mätningarna visar att de inte bör ätas bör varningsskyltar sättas upp.  

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31  

• Medborgarförslag - Fruktträd på allmän plats 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 57 Medborgarförslag - Utegym och hinderbana 
vid runna-Eka 
Diarienummer KS 2022/192 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgaförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag en hinderbana vid 

pulkabacken i Runna-Eka och ett utegym vid pulka-backen eller vid gamla 

nedlag-da lekplatsen vid Myrstigen 16 i Runna-Eka. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31  

• Medborgarförslag - Hinderbana och utegym på Runna-Eka 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 58 Svar på medborgarförslag – Gratis 
bussresor för pensionärer 
Diarienummer KS 2021/579 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis 

bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det är Kollektivtrafikförvalt-

ningen som beslutar om priserna på linje 550B och 551. Kommunens buss-

linjer 252, 53 och 49 är anpassade efter skoltiderna i Kungsör. Linje 252 och 

53 kommer under december månad 2022 att bli skolbussar och linje 49 

kommer bli gratis/avgiftsfri för alla resenärer.  

Kommunen kan köpa och bekosta biljetter/kort till linjebussarna 550B och 

551 till alla pensionärer i kommunen. Dessa biljetter gäller även för buss-

resor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna och Avesta. Om 

kom-munen skulle bekosta en gratis resa i veckan skulle kostnaden hamna 

mellan 2 141 000 och 3 853 000 kr per år. Därutöver tillkommer 

administration och ett antal hanteringsfrågor att besvara/utreda vidare. 

Utvecklingsenheten anser att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-03-28, § 52 Svar på medborgarförslag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Utvecklingsstrateg  
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§ 59 Motion - Cykelbana mellan Kungsör och 
Torpa 
Diarienummer KS 2022/202 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Madelene Fager, Peter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 

Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun rustar 

gång – och cykelvägen mellan Kungsör och Torpa längs järnvägen och 

avsätter medel för åtgärden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 

• Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 60 Motion - Öka valfriheten, mångfalden och 
kvalitén inom vård- och omsorgen i Västra 
Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/207 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast 

utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upp-

handling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med 

Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i 

Västra Mälardalen. 

Beslutsunderlag 

• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04 

• Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och 

omsorgen i Västra Mälardalen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 61 Interpellation - Bygger vi rätt i Kungsör 
Diarienummer KS 2022/204 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Petter Westlund (C) frågar kommunstyrelsens ordförande följande: 

• Vet kommunen varför flera etableringar tar mycket längre tid eller 

uteblir? Exempelvis Alen, Sälgen, Runnabäcken 1. 

• Har kommunen kunskap om vilka önskemål om boendeformer som 

finns hos de som idag står i tomtkö? 

• Varför säljs fler tomter/områden idag till byggföretag framför 

direktförsäljning till privatpersoner? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar med bl.a. 

följande: 

• Alen/Sälgen var från början avsedd för bostadsrätter där ett bygg-

företag provade att sälja under ett år. De ritade även om sina objekt 

för att lyckas med försäljningen. Tyvärr var intresset inte lika stort 

som byggföretaget hade hoppats. Därför avslutades samarbetet. Efter 

detta provade vi med att låta ett byggföretag uppföra hyresrätter, 

deras förutsättning var det statliga bidraget som tyvärr drogs in vid 

nyår. Just nu arbetar kommunen för att få tag i en ny byggare som 

kan bygga med nu gällande förutsättningar.  

• För Runnabäcken 1 har alla tomter sålts och flera bebyggts på rela-

tivt kort tid. Tyvärr har några tomter köpts på spekulation vilket lett 

till att det inte byggts och att kommunen tvingats göra om köpeavta-

len. Nu pågår en process om hävning av dessa köp så att kommunen 

kan sälja tomterna återigen men med nya striktare köpeavtal. 

• Kommunen har ingen tomtkö däremot en intresselista. I dagsläget 

finns det 63 personer på intresselistan för nya bostäder. För dessa vet 

man vad de är intresserade av för boendeform. I senaste medborgar-

dialogen i Valskog framkom intresse för radhus, småhus och hyres-

lägenheter. 

• I det antagna planprogrammet möjliggörs för både privata villatom-

ter och tomter för byggföretag att bygga på. Det är ungefär lika stor 

andel privata tomter som tomter för byggföretag. 

Beslutsunderlag 

• Interpellation 
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• Interpellationssvar  

Skickas till 

Petter Westlund  
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§ 62 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2021 - utökning av investeringsbudget 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka Kungsörs kommuns investerings-

budget med 1 800 tkr för 2022 och därmed uppgår investeringsbudget för 

2022 till 13 137 tkr för att överföra investeringsmedel från 2021 till 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har begärt att överföra 1 800 tkr från 2021 till 2022 för att 

slutföra sina investeringar. Investeringarna hänförs till att införa nytt verk-

samhetssystem, inreda 12 nya boende platser på Södergården samt fortsätta 

digitalisering. Utökningen innebär att Kungsörs kommuns investerings-

budget utökas från 11 377 tkr till 13 137 tkr. 

Kungsörs kommuns boksluts- och budgetberedning har ställt sig positiv till 

förslaget. Kommunstyrelsen behandlade förslaget i ärendet om årsbokslut 

för 2021. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-03-28, § 55 Bokslut och årsredovisning 2021 Kungsörs 

kommun 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Utkast till Årsredovisning Kungsörs kommun 2021 

Skickas till 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 19 (21) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2021 för Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och 

beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2021 enligt rekommendation 

från revisionen. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021. VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett 

positivt resultat om 308 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 221 tkr. 

Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det 

finansiella målet har uppfyllts. Målet med total sjukfrånvaro har delvis 

uppfyllts. Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. 

Förklaringen till långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och 

andra orsaker till sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par 

långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. Målet gällande 

tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, vakanser och sjukdom 

och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och flyttats fram till nästa år. 

Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga års-

redovisning 2021 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med god-

kännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet 

för 2021 enligt rekommendation från revisionen. 

Överläggning 

Petter Westlund (C) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-03-28, § 53 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund, VMMF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
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• VMMF 2022-02-23 § 3 Årsredovisning 2021 

• Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021 

jämte bilagor 

Skickas till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 21 (21) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 Årsredovisning 2021 - Gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Diarienummer KS 2022/45 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för räkenskapsår 2021 

och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt 

noterar verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin årsredovis-

ning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår till 9 653 

tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 2 273 tkr. Kungsörs 

kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en positiv bud-

getavvikelse med 125 tkr. 

Överläggning 

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

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

Skickas till 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 


