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§ 76 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Inga frågor har lämnats in till allmänhetens frågestund.  
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§ 77 Rapport på granskning av delårsrapport till 
kommunfullmäktige 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 

Kommunstyrelsen besvarar revisorernas rekommendationer enligt följande: 

• Kommunstyrelsen föreslår i ett annat ärende (2021/133) kommun-

fullmäktige ta ett nytt beslut om budgeterat resultat som står i över-

ensstämmelse med fullmäktiges avsikt. Till beslutet bifogas ett upp-

daterat budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges be-

slut om budget för 2022 och plan för 2023–2024. 

• Övriga rekommendationer behandlas i samband med upprättandet av 

årsredovisningen nästa år. 

Beslutsunderlag 

Missiv - Granskning av delårsbokslut 

Översiktlig granskning- Kungsörs kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

KSF tjänsteskrivelse 

Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 

KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 

kommun 

Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 

KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 

Kungsörs kommun 

KS 2022-10-31 § 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 

kommun 

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 

Rapport på granskning av delårsrapport till kommunfullmäktige 

Skickas till 

De förtroendevalda revisorerna 

Kommunfullmäktige för information  
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§ 78 Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i 
Valskog 
Diarienummer KS 2022/521 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Johan Schön föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana anläggs i 

Valskog. Förslagsställaren menar att detta skulle vara den första inom KAK. 

Tanken är att föreningen Valskogbygden i Utveckling ansvarar för banan 

och behöver hjälp med installationsinvestering och visst underhåll. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i 

Valskog 

Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 79 Medborgarförslag - Byt ut materialet på 
gång- och cykelväg, Tallgatan-Ängsvägen 
Diarienummer KS 2022/500 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Hans Vestin föreslår i ett medborgarförslag att materialet på gång-cykelvä-

gen som startar i hörnet Tallgatan och Ängsvägen byts ut då det är svårt att 

ta sig fram med cyklar, rullatorer och barnvagnar.   

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Medborgarförslag - Byt ut materialet på 

gång- och cykelväg, Tallgatan-Ängsvägen 

Medborgarförslag - Byt ut materialet på gång- och cykelväg, Tallgatan-

Ängsvägen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 80 Svar på medborgarförslag - Skapa matskog 
på hagmarker 
Diarienummer KS 2022/424 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska an-

vända hagmark för att skapa en matskog.  

Naturvårdsavdelningen har utrett frågan. Det är inte lämpligt att göra om en 

hagmark till matskog. Hagmarker består i huvudsak av mager, stenig mark 

som redan är beväxt med träd och ibland också värdefull flora. För att plan-

tera bärbuskar och fruktträd skulle jorden behöva beredas och förbättras vil-

ket skulle förändra vegetationen. Dessutom skulle det inte längre gå att 

nyttja marken för bete. Även om en matskog också skapar ekologiska och 

sociala värden bör det inte vara på bekostnad av de värden som redan finns. 

Idén om en matskog är god men det skulle vara mer lämpligt på en plats 

med bördig jord som i dag inte nyttjas på annat sätt än till exempel gräs-

matta. Även om förslaget avslås i sin nuvarande form tar kommunen med 

sig idén inför framtida samhällsplanering.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 

hagmarker 

KS 2022-12-12 § 278 svar på medborgarförslag - Skapa matskog på hag-

marker 

Skickas till 

Förslagsställaren Anita Larsson 

Handläggaren Julia Löndal Jonsson 

Ekonomichef Sara Jonsson  
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§ 81 Svar på medborgarförslag - cykelväg mel-
lan Torpa och Kungsör 
Diarienummer KS 2020/13 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medborgarförslaget. Finansiering 

sker enligt beslut i ärende KS 2022/202. 

Sammanfattning 

Sofia Larsson föreslog 2020 i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg 

mellan Torpa och Kungsör. Frågan har utretts bland annat via markägarna 

och Trafikverket då det även tidigare funnits idéer om att rusta upp denna 

väg, för att få fram alternativa förslag. Under ärendets gång har det även in-

kommit en motion med liknande önskemål och det finns nu ett förslag för 

beslut. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 

och Kungsör 

Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

KS 2022-12-12 § 279 Svar på medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 

och Kungsör 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Ekonomichef 
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§ 82 Svar på Medborgarförslag -  Upprätta 
skogsstig till Lockmora 
Diarienummer KS 2022/246 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 

mellan Skvalbacken och Dammen. Då blir det möjligt att promenera till och 

från Lockmora utan att behöva gå på trafikerade vägar. 

I ett initialt skede har förslaget lyfts till fritidsförvaltningen och Kungsörs 

KommunTeknink AB som ställer sig positiv till förslaget. Det behöver dock 

ske en mer övergripande översyn av markanvändningen i och kring Lock-

mora och hur friluftsområdet kan knytas samman med övriga friluftsområ-

den (åsen och Klämsbo) innan ett beslut kan tas. Innan en stig kan anläggas 

krävs även finansiering och en skötselplan. 

Frågan behöver utredas vidare och lyfts därefter i ortsutvecklingsgruppen 

och dess politiska styrgrupp. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till Lockmora 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-09-01 - Svar på medborgarförslag - Upprätta 

skogsstig till Lockmora 

Karta 

KS 2022-12-12 § 280 svar på Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till 

Lockmora 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Eventuell uppdragstagare 

Ekonomichef  
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§ 83 Svar på medborgarförslag - Investera sol-
paneler på kommunala inrättningar 
Diarienummer KS 2022/427 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att för att få ner elpriserna på 

våra kommunala inrättningar (ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm) 

Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i solpaneler 

för att kunna vara självförsörjande på el. 

KKTAB har med sig detta tänk i alla projekt som genomförs i de fastigheter 

som ägs av bolaget och kommunen, nya förskolan har solceller samt Kung 

Karl skola. Under 2023 och framåt kommer KKTAB att arbeta fram en 

energioptimeringsplan i samarbete med Energikontoret Mälardalen, där vi 

tittar på åtgärder som är energibesparande samt om det går att komplettera 

med t.ex solceller, detta för att fastigheterna ska bli så energisnåla som möj-

ligt. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Svar på medborgarförslag - Investera sol-

paneler på kommunala inrättningar 

KS 2022-12-12 § 277 svar på medborgarförslag - Investera solpaneler på 

kommunala inrättningar 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Ekonomichef  
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§ 84 Svar på medborgarförslag - Skidspår med 
konstsnö runt Centralvallen 
Diarienummer KS 2018/321 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att det är många som vill 

hålla igång med vinteraktiviteter men ibland väldigt svårt på grund av snö-

brist. Därför är mitt förslag att man angör ett skidspår med konstsnö runt 

Centralvallen. Det känns som en naturlig plats för konstgjort skidspår där 

med bra parkeringsmöjligheter och centralt läge. 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsens förvaltning att utreda frågan 

vilket nu är genomfört. Förslaget är varken ekonomiskt eller miljömässigt 

försvarbart. Investeringskostnaden för en sådan anläggning kostar 300 000 

kr/snökanon och elkostnaden är 254 863 kWh/år enligt Eskilstuna kommun. 

Med dagens höga elpriser samt att det går åt mycket vatten från den kom-

munala vattenledningen, så blir det höga driftskostnader för en sådan an-

läggning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Angör skidspår med konstsnö runt Centralvallen 

KF 2019-02-11 § Svar på medborgarförslag - Skidspår med konstsnö runt 

Centralvallen 

KS 2022-11-14 § 256 Utfört uppdrag tidigare Medborgarförslag - Skidspår 

med konstsnö runt Centralvallen 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Ekonomichef  
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§ 85 Svar på motion - Cykelbana mellan 
Kungsör och Torpa 
Diarienummer KS 2022/202 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar motionen beviljad. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i investerings-

utrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. KKTAB får i 

uppdrag att genomföra byggnationen. 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att det byggs en cykelväg mellan Torpa 

och Kungsör för att främja miljövänliga transporter. Motionen redogör för 

tidigare förslag och utredningar i ärendet. Motionen föreslår att tidigare för-

slag till genomförande verkställs och att kommunen avsätter medel till detta. 

KTAB har gjort en förnyad utredning och kan konstatera att delar av tidi-

gare utredningsförslag som presenterats inte längre är realistiska, vare sig 

till utförande eller kostnad. En ny kalkyl har därför gjorts och ett alternativt 

utförande föreslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen bevil-

jad. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i investerings-

utrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. KKTAB får i 

uppdrag att genomföra byggnationen. 

Yrkanden 

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

sens förslag. 

Beslutsunderlag 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-11-23 Svar på motion - Cykelbana mellan 

Kungsör och Torpa 

Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

KS 2022-12-12 § 281 svar på motion - Cykelbana mellan Kungsör och 

Torpa 
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Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Eventuell uppdragstagare 

Ekonomichef  
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§ 86 Svar på motion - Laddinfrastruktur i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2021/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Centerpartiet vill att kommunen återupptar tidigare arbete för att säkerställa 

en god tillgänglighet till laddinfrastruktur i kommunen.  

Centerpartiet yrkar med anledning av ovan att Kungsörs kommun: 

1. Inventerar målpunkter för publik laddning och tar fram en handlings-

plan med en ladd-karta för utbyggnad av laddinfrastruktur. 

2. Initierar ett samarbete med det lokala näringslivet och elnätsbolag 

för att säkerställa en god utbyggnad i Kungsör. 

3. Utreder möjligheten att erbjuda laddning vid kommunkoncernens ar-

betsplatser och anläggningar.   

KKTAB har fått en förfrågan från ett privat företag som vill uppföra ladd-

stolpar i Kungsör, företaget har fått ett medgivande att kommunen ställer sig 

positivt till detta, och att kommunen kommer genom markarrende upplåta 

mark för detta ändamål. Företaget kommer att uppföra laddstolpar på strate-

giska punkter inom Kungsör, om ansökningsprocessen om medfinans från 

Naturvårdsverket blir godkänt. De platser som företaget har tittat på är rese-

centrum, sporthallen och parkering vid stora torget. 

KFAB kommer att bygga laddstolpar på almen 5´s parkeringsyta under 

2023. Det kommer att vara laddstolpar avsedda för hyresgäster men även för 

allmänheten.  

KKTAB har tagit med laddinfrastruktur i den kommande trafikplanen, detta 

för att säkerställa det framtida behov som kommer att komma. Laddinfra-

strukturen kommer att ligga med i framtida planering av samhället 

Beslutsunderlag 

Motion - Laddinfrastruktur i Kungsör 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-10-24 Svar på motion - Laddinfrastruktur i 

Kungsör 

KS 2022-11-14 § 258 Svar på motion - Laddinfrastruktur i Kungsör 
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§ 87 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 2022 med plan 2023–2024 för 

Kungsörs kommun, innebärande att det budgeterade resultatet för år 2022 

uppgår till 2 872 tkr. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till gransknings-

rapporten av kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2022, 

fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade resultatet. 

Enligt det gällande beslutet ska resultatet vara 3 128 tkr, men detta är en fel-

skrivning. I själva verket innebär de beslutade justeringarna i fullmäktiges 

beslut 2021-11-29 § 204 att det tidigare budgeterade resultatet på 6 000 tkr 

ska minska med -3 128 tkr. Revisorerna vill att fullmäktige tar ett nytt be-

slut så att det protokollförda beslutet överensstämmer med fullmäktiges av-

sikt. 

Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 

det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 

2022 med plan 2023–2024 för Kungsörs kommun, innebärande att det bud-

geterade resultatet för år 2022 uppgår till 2 872 tkr. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-11-11 Budget 2022 med plan 2023-2024 för 

Kungsörs kommun 

KS 2022-12-12 § 283 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
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Skickas till 

Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

KU Ekonomi 

Revisorer  
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§ 88 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023 
Diarienummer KS 2022/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige 

• antar budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt förelig-

gande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt för 

Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

• antar förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att nettout-

gifterna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

• beslutar att målen för verksamheterna för en god ekonomisk hushåll-

ning 2023 är följande: 

o Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 med behörighet till yrkes-

program för gymnasiet ska öka från basåret 2021 (77%). 

o Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 

2023. 

o Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 

• beslutar att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 

2023 är följande: 

o Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag vid årets slut. 

o Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till 

högst 781 miljoner kronor vid årets slut. 

o Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska 

vara minst 100 procent. 

o Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 pro-

cent. 

• fastställer internräntan till 1,25 procent, 

• fastställer borgensavgiften till 0,40 procent, 

• i övrigt antar föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 

Reservationer 

Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Magnus Vidin (SD), Annicka 

Eriksson (SD), Björn Eriksson (SD), Anita Roots (SD), Per Haldin (SD), 

Ewa Granudd (M), Stellan Lund (M), Ronja Lund Wall (M), Yrjö 

Björkqvist (M), Bo Granudd (M), Uno Gripenbert (KD), Kenneth Axelsson 

(KD) och Gunilla Wolinder (L) reserverar sig skriftligt enligt följande: 
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"Förslag till mål i budget 2023 

Ett par exempel på mål och synpunkter på dessa. 

Hållbara städer och samhällen 

1. I målbeskrivningen står bland annat ”ska platsvarumärket stärkas”, 

”bygga hållbart”, ”trygg tillvaro”, ”ökar efterfrågan på kollektivtra-

fik och en god infrastruktur”, ”bra kommunikationer till pendlingsor-

ter”. Inget av detta nämns som målvärde till Hållbara städer etc. 

2. Hur ska BUN och SN påverka antal invånare? 

God utbildning för alla 

1. Riktar sig i förslaget till BUN, SN och KS. SN och KS sysslar inte med 

utbildning. 

2. Nyckeltal ”Känner du dig trygg i skolan” i åk 5 och 8. Viktigt men troli-

gen ännu viktigare för de som börjar i en ny skola i åk 1 och 4. 

3. Nyckeltal fler än 2021 (77 %) ska klara godkänt till yrkesinriktad utbild-

ning på gymnasiet (8 ämnen av 17) anser vi är ett lågt krav från fullmäktige, 

borde vara bortåt 100 % som skolan får sikta emot. 

4. Riktat nämndmål till BUN; 78 procent ska klara lägsta antagningskraven 

till yrkesinriktad utbildning på gymnasiet till våren. Vad ska BUN göra till 

hösten? 

Sammanfattat finns en mycket svag koppling mellan vad vänsteralliansen 

eftersträvar, beskrivet kring målen, och de nyckeltal man tänker använda. 

Många av nyckeltalen är inte alls styrande för verksamheten utan mer ett 

konstaterande utifrån statistik som inte kan påverkas av verksamheterna (t 

ex antal invånare, utbildningsbakgrund för medborgare i åldern 25-64 år m 

fl). Några nyckeltal kan vara styrande men har en låg ambitionsnivå.  

Förslag till budget 

Ett par åsikter kring förslag till budget 2023:  

1. Det finns en inledande text om hur världsmarknadshändelser påverkar 

priser och inflation därefter kommer sifferuppställningar i form av resultat-

räkning, balansräkning och ramar per förvaltning. Det står inte med en enda 

bokstav vad som påverkar ramarna för nämnderna. 

2. Investeringssammanställningen saknar siffror per objekt. Det håller inte 

att skylla på upphandlingssekretess i en budget, budgeten är en offentlig 

handling. Många av investeringarna ska göras av KKTAB utan upphandling 

och inte utsatta för konkurrens. Borgerlig samverkan begär en sifferuppställ-

ning per investeringsobjekt så en uppföljning av planer blir möjlig.  
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Sammanfattat så är det en hel del text om organisation och uppdrag i bud-

geten men det nämns inte vad ramfördelningen mellan nämnder och styrelse 

bygger på. 

De borgerliga partierna ställer inte upp på ramfördelningen. Vi har en större 

ramtilldelning till Barn- och utbildningsförvaltningen, främst förskola och 

lågstadium, och till socialnämnden, för finansiering av äldreplatser, men en 

lägre tilldelning till kommunstyrelse med krav på minskad administration. 

Vi har inte lagt några sparbeting på förvaltningarna för att finansiera höjd 

hyra med 22 %. Denna hyreshöjning anser vi är helt orimlig och nöjer oss 

med ca 7 % för att inte lärare och vårdpersonal ska behöva sägas upp. 

Vi i Borgerlig Samverkan (SD, M, KD och L) reserverar oss mot majorite-

tens (S, C och V) förslag till mål. 

Vi i Borgerlig Samverkan reserverar oss också mot majoritetens budget för 

2023. 

Borgerlig Samverkan överlämnar ett eget förslag till mål och budget för 

2023." 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• anta budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt förelig-

gande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt för 

Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

• anta förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att nettoutgif-

terna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

• besluta att målen för verksamheterna för en god ekonomisk hushåll-

ning 2023 är följande: 

o Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 med behörighet till yrkes-

program för gymnasiet ska öka från basåret 2021 (77%). 

o Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 

2023. 

o Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 

• besluta att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 

2023 är följande: 

o Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag vid årets slut. 

o Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till 

högst 781 miljoner kronor vid årets slut. 

o Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska 

vara minst 100 procent. 
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o Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 pro-

cent. 

• fastställa internräntan till 1,25 procent, 

• fastställa borgensavgiften till 0,40 procent, 

• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 

Överläggning 

Under överläggningen presenterar Bo Granudd (M) Borgerlig Samverkans 

förslag till budget och mål för 2023.  

Yrkanden 

Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Lina 

Johansson (C) och Christer Henriksson (V) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag till budget och mål. 

Bo Granudd (M), Stellan Lund (M) och Gunilla Wolinder (L) yrkar bifall 

till Borgerlig Samverkans förslag till budget och mål. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer 

• Kommunstyrelsens förslag till budget och mål 

• Borgerlig Samverkans förslag till budget och mål 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunsty-

relsens förslag. 

Votering begärs. Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken 

godkänns. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som 

röstar för Borgerlig Samverkans förslag röstar nej.  

Resultat av omröstning 

Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Inger Grindelid (S), 

Angelica Stigenberg (S), Marita Pettersson (S), Lars Söder (S), Amir Hebib 

(S), Marie Norin Junttila (S), Elisabeth Kjellin (S), Gunilla Lindström (S), 

Elisabeth Strengbom (S), Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), 

Lina Johansson (C), Christer Henriksson (V), Mattias Söderlund (V) och 

Per Strengbom (S). 

Nej röstar: Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Magnus Vidin (SD), 

Annicka Eriksson (SD), Björn Eriksson (SD), Anita Roots (SD), Per Haldin 

(SD), Ewa Granudd (M), Stellan Lund (M), Ronja Lund Wall (M), Yrjö 
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Björkqvist (M), Bo Granudd (M), Kenneth Axelsson (KD), Uno Gripenbert 

(KD) och Gunilla Wolinder (L). 

Omröstning utfaller med 16 ja- och 15 nej-röster. Ordföranden finner att 

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-12-12 § 284 Budget 2023 med plan 2024-2025 för Kungsörs kom-

mun och kommunfullmäktiges mål 2023 

KSF Tjänsteskrivelse 2022-12-05 Budget 2023 med plan 2024-2025 för 

Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 

Förslag till mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2025 

Borgerlig samverkans förslag till budget för 2023 

Borgerlig samverkans förslag till kommunfullmäktiges mål 2023  
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§ 89 Ny förbundsordning - Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2022/457 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av likalydande beslut i 

respektive medlemskommun godkänner kommunfullmäktige den reviderade 

förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund som träder i 

kraft den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med den 1  

januari 2023 har tagits fram av VMKF och medlemskommunerna. På  

Direktionssammanträde den 5 oktober 2022 gavs en information om ären-

det  

samt ett utkast till förbundsordning med tillhörande bilaga för  

fördelningstal. Beslut av förbundsordning sker i respektive  

medlemskommuns kommunstyrelse under oktober och november månad  

och därefter i kommunfullmäktige. De största förändringarna är kopplade  

till att Surahammar ingår som medlemmar i VMKF:s obligatoriska  

verksamheter på samma villkor som övriga medlemskommuner vilket  

föranlett revidering av flera punkter. Förtydligande har gjorts av vilka av  

VMKF:s tjänster som är obligatoriska grunduppdrag kontra frivilliga  

tjänster. Förändringarna jämfört mot tidigare beslutad förbundsordning  

beskrivs i punktform nedan. 

• VMKF:s verksamheter delas in i obligatoriska grunduppdrag och  

frivilliga uppdrag vilka också tydliggörs under 3 § 

• De tidigare benämnda BAS-överenskommelserna ersätts av en  

tjänstekatalog samt särskilda avtal vid anslutning till frivillig  

verksamhet 

• Förändrat antal ledamöter i direktionen till två ordinarie ledamöter  

och två ersättare per medlemskommun i stället för 3+3 för KAK och  

1+1 för Surahammars kommun 

• Antal år som ordförandekommun föreslås i slutrapporten från vå-

ren2022 att ändras till mandatperiod dvs 4 år men efter yttrande före-

slås  

i stället att mandatperioden kvarstår på två års intervall 

• Att ordförandeskapet även tillfaller Surahammars kommun och  

roterar därmed mellan samtliga fyra medlemskommuner 

• Rotering mellan ordförandeskap tydliggörs med årtal 
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• Presidiets roll och förbundskansliets är tydliggjort 

• I bilagan ”Fördelningstal” framgår att organisationer som inte är  

fullvärdiga medlemmar debiteras en högre kostnad 

• Inträde och utträde av medlemskommun har förtydligats 

• Redaktionella ändringar av mindre karaktär har gjorts såsom bland  

annat framsida och innehållsförteckning.  

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 259 Ny förbundsordning - Västra Mälardalens kommunal-

förbund, VMKF 

Förslag till ny förbundsordning - Västra Mälardalens kommunalförbund, 

VMKF 

Skickas till 

VMKF  

Arboga kommun 

Köpings kommun 

Surahammars kommun  
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§ 90 Försäljning av mark till solcellspark 
Diarienummer KS 2022/433 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Kungsörs södra 

1:188 (Ryabacken) till Lyckholmen AB (556947-1807) för etablering av 

solcellspark, med option att förvärva ytterligare mark inom området för ut-

byggnad av solcellsparken. Försäljningen sker med återköpsklausul om eta-

bleringen av solcellpark inte genomförs.  

Sammanfattning 

Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, 

som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre 

än en procent av energin i Sverige 

Lyckholmen AB har lämnat in en anhållan om att förvärva del av Kungsörs 

södra 1:188 (Ryabacken) för att där bygga en solcellspark, med option att 

förvärva ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 

Vilken del av Kungsörs södra 1:188 som är aktuell framgår i kartan bifogad 

i ärendet. 

I maj 2021 ställde sig Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun positiva till att 

sälja del av den aktuella fastigheten till ändamål för en solcellspark (KS 

2021/247) Då föll affären på grund av att det förvärvande företaget 

(SunSpark Nordic) inte lyckades landa ett avtal med Mälarenergi. 

 Lyckholmen AB tar själva kontakt med externa aktörer, som exempelvis 

Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om möjlighet-

erna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och strider inte 

mot befintlig detaljplan. Lyckholmen AB avser även undersöka möjlighet 

för betning eller odling inom området. 

Sälja fastigheten 

Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av Kommunfullmäktige till 80 

kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Den 

del av fastigheten som är aktuell för  

Summa 28 704 (detta är inklusive prickmarken vilken är cirka 6 meter bred) 

kvm * 80 kronor = 2 296 320 kronor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslut från kommunstyrelsen 2022-10-31 § 

241  

och föreslår Kommunfullmäktige att besluta att sälja del av  

fastigheten Kungsörs södra 1:188 (Ryabacken) till Lyckholmen AB  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 27 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

(556947-1807) för etablering av solcellspark, med option att förvärva  

ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken.  

Försäljningen sker med återköpsklausul om etableringen av solcellpark inte  

genomförs. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mattias Söderlund (V) yrkar på återremiss av ärendet.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremitteras) 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 264 Försäljning av mark till solcellspark 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-03 Försäljning av mark till solcellspark 

Ansökan om att köpa mark 

Karta över området 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Lyckholmen AB 

Teknisk chef 

Kommundirektör 

Näringslivschef  
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§ 91 Reglemente 2023-01-01 - 2026-12-31 - Ge-
mensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/464 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för hjälpmedelsnämn-

den i enlighet med förslaget under förutsättning att övriga medlemmar gör 

detsamma. 

Sammanfattning 

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Väs-

terås, nedan kallat parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns 

hjälpmedelsnämnd.  

Utöver vad som följer av lag gäller dess reglemente och ett mellan de sam-

verkande parterna ingånget samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden. 

I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 

hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. Hjälpme-

delsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta det 

redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämn-

den, att gälla från 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 260 Reglemente 2023-01-01 - 2026-12-31 - Gemensam 

hjälpmedelsnämnd 

Gemensamhjälpmedelsnämnd 2022-09-30 § 39 Revidering av reglemente 

och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden 

Förslag till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 

Skickas till 

Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Övriga medlemskommuner  
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§ 92 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/463 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt samverkansavtal för den gemen-

samma hjälpmedelsnämnden enligt förslaget under förutsättning att övriga 

medlemma gör detsamma.  

Sammanfattning 

Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstaham-

mar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och 

Västerås har träffat följande överenskommelse om gemensam hjälpmedels-

nämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd.  

Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare 

erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effek-

tivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att 

förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Upp-

draget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydoku-

ment. 

I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 

hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. Hjälpme-

delsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta det 

redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedels-

nämnden, att gälla från 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 261 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 Gemen-

sam hjälpmedelsnämnd 

KSF tjänsteskrivelse 2022-10-28 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 

- Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Gemensam hjälpmedelsnämnd 2022-09-30 § 39 Revidering av reglemente 

och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden  

Förslag till samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd 

Skickas till 

Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Övriga medlemskommuner  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Ge-
mensamma hjälpmedelsnämnden, hjälpmedels-
centrum 
Diarienummer KS 2022/53 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 

Verksamhetens resultat till och med augusti månad är 11 miljoner kronor. 

Prognostiserat helårsresultat är 11 miljoner kronor. Budgetavvikelserna be-

ror främst på ökad försäljning av hjälpmedel och lägre personalkostnader. 

Delårsrapporten visar på god måluppfyllelse i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 262 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden, hjälpmedelscentrum 

Gemensam hjälpmedelsnämnd 2022-09-30 § 36 Delårsrapport 2 2022 

Delårsrapport 2 Hjälpmedelscentrum 

Skickas till 

Den gemensamma hjälpmedelsnämnden, Region Västmanland  
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2022-12-19 
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§ 94 Revidering av riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning 
Diarienummer KS 2022/439 

Beslut 

Kommunfullmäktige reviderar riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i 

enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade om Riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning och hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR) den 12 december 

2016 § 209.  

För att uppnå målet om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, har kom-

munfullmäktige, i sin budget för verksamhetsår 2022 med plan 2023–

2024, beslutat att kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på revidering av 

riktlinjerna. Revideringen ska tydliggöra nämndernas ansvar för att uppnå 

en god ekonomisk hushållning. 

I kommunstyrelseförvaltningens förslag tydliggörs nämndernas ansvar ge-

nom ett tillägg som bland annat anger att ”de ekonomiska ramar som nämn-

derna tilldelas utgör en viktig restriktion för verksamheternas omfattning”. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-11-14 § 265 Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning 

Förslag till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hante-

ring av Resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs kommun 

   



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 32 (44) 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Vafabmiljö Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2022/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten. 

Sammanfattning 

Vafabmiljö har inkommit med delårsrapport för perioden 1 januari - 31 au-

gusti, vilken innehåller bland annat räkenskaper och måluppföljning. Pro-

gnosen för helåret är 4,8 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse 

med 1,2 mnkr. Balanskravet förväntas därmed uppnås i år. 

I protokollet från direktionen (2022-09-29 546–558§§) efterfrågas större af-

färsmässighet från förbundet gällande biogasinvesteringen och en policy för 

prissäkring av elkostnader. Förbundsdirektionen godkände delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-12-12 § 282 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - VafabMiljö 

Kommunalförbund 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-18 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 

VafabMiljö Kommunalförbund 

Delårsrapport tertial 2, 2022 Vafabmiljö Kommunalförbund 

VafabMiljös direktion 2022-09-29 § 550 Delårsrapport, tertial 2, 2022, ja-

nuari-augusti 

Skickas till 

VafabMiljö kommunalförbund  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 33 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kom-
mun 
Diarienummer KS 2022/257 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, enligt förslaget 

• höja avgifterna relaterade arbetstiden för avskrift av allmän hand-

ling, 

• höja taxorna till Naturvårdslaget, 

• höja taxorna till Stadsvårdslaget, 

• höja avgifterna till musikskolan, 

• höja bastaxan för tomter och mark, 

• höja arrendeavgifterna, 

• justera samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet, 

inklusive bibliotek samt kultur- och fritidsanläggningar, 

• höja hyrorna avseende gymnastik- och matsalar, 

• införa en avgift för att hyra Kung Karls skolas hemkunskapssal, och 

• fastställa måltidstaxan för lunch till personer äldre än 65 år på 

Björskogsskolan. 

Sammanfattning 

De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun år 2023 återfinns 

i ett samlat dokument.  

För avgifterna inom Socialnämndens ansvarsområde sker årliga uppräk-

ningar med konsumentprisindex (KPI).  

Kommunen indexerar avgifterna till förskola och fritidshem enligt Skolver-

kets maxtaxereform.  

Den 13 juni 2022 § 111 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande 

avgifter för Socialförvaltningen samt höjda taxor för husbils-och gästhamns-

platser, vilka återfinns i det samlade dokumentet. 

I övrigt föreslås bland annat höjda avgifter för musikskolan, kopior av all-

männa handlingar, mark, tomter och arrenden. Genomgripande förändringar 

av avgifterna inom kultur- och fritidsområdet föreslås och höjda hyror för 

gymnastiksalar samt matsalar. Höjda taxor för service från Naturvårdslaget 

och Stadsvårdslaget är andra exempel på förändrade taxor. Förändringarna 

redovisas i stora drag med belopp i denna skrivelse. För Kultur- och fritids-

området är förändringarna dock mycket omfattande och återfinns i stället i 

sin helhet i det samlade dokumentet. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 34 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

KS 2022-12-12 § 285 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-28 Taxa 2023 - Kungsörs kommun 

Förslag till taxor och avgifter 2023 Kungsörs kommun 

Skickas till 

Kommundirektör 

Skolchef 

Socialchef 

Kultur- och fritidschef 

Kostchef 

VD för KKTAB 

Kanslichef 

KU Ekonomi 

Avgiftshandläggare 

   



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 35 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 
2023 för Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/536 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa och att den ska index-

regleras med sotningsindex som tas fram av SKR varje år. 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarig för rengöring 

och brandskyddskontroll av eldstäder inom det geografiska ansvarsområdet. 

Genom förbundsordningen har Kungsörs kommun överlåtit till RTMD att 

ansvara för denna myndighetsutövning.  

2022-12-31 så går avtalet med nuvarande sotningsentreprenör ut och en 

upphandling av ny entreprenör pågår. I samband med detta föreslår RTMD 

att en ny taxa antas i Kungsörs kommun, för att underlätta för den enskilde 

att förutspå vilken kostnad som sotning och/eller brandskyddskontroll kom-

mer innebära.  

Föreslagen taxa innebär en fast taxa för sotning och/eller brandskyddskon-

troll per objekt i stället för en minutbaserad taxa. Taxan uppräknas årligen 

med sotningsindex som antas av SKR i april varje år.  

Denna modell för taxa används i sotningsdistrikten i Hallstahammar och Su-

rahammar samt Västerås. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-12-12 § 286 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 2023 för Kun-

görs kommun 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-03 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 

2023 för Kungsörs kommun 

Missiv för förslag till ny taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskon-

troll i Kungsörs sotningsdistrikt  

Förslag till taxor enligt LSO 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 36 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Annonsering av sammanträden 
Diarienummer KS 2022/545 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

• notis om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden förs 

in i kommunens större annons i tidning 

• kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webbplats. 

Sammanfattning 

Inför förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige att inte annonsera 

kommunfullmäktiges kungörelser separat i tidningen Magazin24 utan att i 

stället annonsera tillsammans med den större annons kommunen har i tid-

ningen.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Annonsering av kommunfullmäktiges kun-

görelser 2023-2026 

Skickas till 

Kommunikatörerna  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 37 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Val av borgerlig begravningsförrättare  
Diarienummer KS 2022/131 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till ett förslag till manlig borgerlig 

begravningsförrättare finns.  

Sammanfattning 

Den 14 november 2022 valde Kungsörs kommunfullmäktige Marie Norin 

Junttila (S) som kvinnlig borgerlig begravningsförrättare. Kvar att välja är 

en manlig begravningsförrättare. 

Borgerlig Samverkan har fått i uppdrag att föreslå en manlig begravnings-

förrättare.  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Val av ledamot, ersättare och revisor till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/472 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser följande ledamot, ersättare och revisor till Rädd-

ningstjänsten Mälardalen 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamot: Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12 

736 32 Kungsör 

Ersättare: Stellan Lund (M) 

Gesällgatan 3 

736 32 Kungsör 

Revisor: Lars Wigström (S) 

Hogsta 207 

736 91 Kungsör 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun ska enligt 4 § i Räddningstjänsten 

Mälardalens förbundsordning utse en ledamot och en ersättare till förbun-

dets direktion. Ledamot och ersättare ska väljas bland kommunfullmäktiges 

ledamöter eller ersättare. 

Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt be-

stämmelserna i kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroende-

vald revisor. Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperi-

oden bestäms på sätt som anges i § 4. Revisorerna utser inom sig en ordfö-

rande. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-08 Mälardalens Brand- och Räddningsför-

bund, kommunens ledamot, ersättare och revisor 2023-2026 

Skickas till 

De valda 

Räddningstjänsten Mälardalen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 39 (44) 

Beslutande organ 
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2022-12-19 
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§ 101 Val av revisor Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (VMKF) 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/119 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 91 Kungsör, 

till revisor för Västra Mälardalens Kommunalförbund 2023-01-01 – 2026-

01-01. 

Sammanfattning 

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommu-

nallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer.  

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor. Valet 

ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 

Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

direktionen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-09 Västra Mälardalens Kommunalförbund 

(VMKF) 2023-2026, kommunens ledamöter, ersättare och revisor 

Val av lekmannarevisor i kommunala bolag och stiftelser 

Skickas till 

Den valde 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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2022-12-19 
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§ 102 Val av revisor Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund (VMMF) 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/139 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Håkan Sundström (M), Fredsgatan 16B, 736 32 

Kungsör, till revisor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2023-01-01 

– 2026-01-01. 

Sammanfattning 

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommu-

nallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer.  

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor. Valet 

ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 

Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

direktionen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-09 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

(VMMF) 2023-2026, kommunens ledamöter, ersättare och revisor 

Val av lekmannarevisor i kommunala bolag och stiftelser 

Skickas till 

Den valde 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 103 Val av lekmannarevisorer för kommunens 
stiftelser  
Diarienummer KS 2022/129 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 91 Kungsör, 

som revisor för kommunens stiftelser och Håkan Sundström (M), Fredsga-

tan 16B, 736 32 Kungsör som ersättare. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige kan välja lekmannarevisorer till kommunens stiftelser.  

Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens reviso-

rer. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-08 Lekmannarevisorer i kommunens stiftel-

ser 2023-2026 

Skickas till 

De valda 

Revisorerna 

Matrikeln 

Lönekontoret  
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2022-12-19 
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§ 104 Inställt fullmäktigesammanträde 
Diarienummer KS 2022/9 

Beslut 

Fullmäktige beslutar att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

januari 2023. I stället kommer en politikerutbildning hållas samma tid.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Politikerutbildningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om planerade politikerutbild-

ningar som kommer hållas den 6 februari och den 13 februari i anslutning 

till fullmäktiges sammanträde den dagen. 

Fler tillfällen för politikerutbildning är planerade och kommer informeras 

om vid senare tillfälle.   
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§ 106 Hälsningsord 

Beslut 

Ordföranden tackar för höstens arbete i kommunfullmäktige, uppmuntrar till 

fortsatt god politisk debatt och önskar ledamöter, ersättare och tjänsteperso-

ner en god jul och ett gott nytt år.  


