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§ 167 Revidering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med förslagen revidering. 

Sammanfattning 

Ordföranden förslår att "Motion - Laddinfrastruktur i Kungsör" läggs 

till dagordningen.  
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§ 168 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar frågorna besvarade. 

Sammanfattning 

Under frågestunden ställer Stig Andersson, Valskog följande frågor: 

1. När tänker kommunen färdigställa avverkningen av skadad skog 

(granbarkborre), utkörning av timmer och ris?  

2. Är det sant att man inte behöver bygga inom en viss tid på mark man 

köpt av kommunen? 

3. Kan inte kommunen köpa tillbaka och rusta Mellbergshuset i 

Valskog med 18 hyreslägenheter? Om huset är i för dåligt skick för 

renovering - riv och bygg ett äldreboende på platsen. 

4. När kommer svar på medborgarförslagen om padelbana i Valskog 

och cykelväg Arboga-Köping via Valskog? 

Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson: 

1. Mälarskog hanterar kommunens skogar. Mikael lovar ta med frågan 

och ser vad nästa steg blir. 

2. I tidigare sålda fastigheter finns inget inskrivet om krav på byggstart 

inom viss tid. Frågan diskuteras i förvaltningen som ska se om det 

går att skriva in i köpekontrakt framöver. Efter att ett bygglov 

beviljats gäller 5 år till bygget ska vara färdigställt. 

3. Mellbergshuset har diskuterats, bl.a. har Kungsör Fastighets AB 

tillfrågats med de är inte intresserade. Tar med frågan och eventuellt 

äldreboende. 

4. Medborgarförslaget om cykelväg har diskuterats i regionen. 

Försöker få till på sikt. Frågan hanteras i framtida planering. På 

medborgarförslaget om padelbanan har ett förslag till svar har tagits 

fram på tjänstemannahåll. Det har dock ännu inte lyfts i 

kommunstyrelsen. Någon kommunal investering i en paddelhall i 

Valskog är inte aktuell. I andra kommuner har föreningar byggt 

hallar. 
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§ 169 Kännedomskopia av Västra Mälardalens 
myndighetsförbunds delårsrapport per den 31 
augusti 2021 jämte revisionsrapport  
Diarienummer KS 2021/420 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har noterat Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 

(VMMF) delårsrapport per den 31 augusti 2021 och överlämnat den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Prognostiserat resultat är positivt med 587 000 kr, vilket motsvarar 500 000 

kr över budget. Alla mål förutom ett förväntas uppfyllas, ett mål uppfylls 

delvis. 

Revisorerna har upprättat en revisionsrapport. 

Överläggning 

Under överläggningen påpekar revisionens ordförande Håkan Sundström 

(M) att förbundet inte kan ha resultatutjämningsreserv (RUR). 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• KS 2021-10-25 § 204 Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF  

• VMMF 2021-09-22 § 79 Delårsrapport januari-augusti 2021 med 

bilaga 

• Översiktlig granskning - Delårsrapport per den 2021-08-31  
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§ 170 Kännedomskopia av Räddningstjänsten 
Mälardalens delårsrapport per 31 augusti 2021 
Diarienummer KS 2021/426 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har noterat Räddningstjänsten Mälardalens (RTMD) 

delårsrapport per den 31 augusti 2021 och överlämnat den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Prognostiserat resultat är -2 000 000 kr. Prognostiserade underskottet täcks 

av tidigare års överskott via resultatutjämningsreserven. 

Revisorerna har upprättat ett utlåtande över rapporten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian till handlingarna. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• KS 2021-10-25 § 205 Delårsrapport per 31 augusti 2021 - 

Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 

• RTMD 2021-09-21 § 59 Tertialrapport aug inkl helårsprognos 

• Utlåtande avseende delårsrapport 2021 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 171 Medborgarförslag – Lägg ut 
grusvägunderhållet sommartid på entreprenad 
Diarienummer KS 2021/453 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Kurt Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska lägga ut 

vägunderhållet av grusvägar sommartid på entreprenad.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• Medborgarförslag – Lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 172 Medborgarförslag – Höj pulkabacken på 
grönområdet uppe i Runna Eka 
Diarienummer KS 2021/470 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på 

grönområdet uppe i Runna Eka höjs med några lass jordmassor. Fallhöjden 

har avtagit med åren. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• Medborgarförslag – Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna 

Eka 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 173 Svar på medborgarförslag – 
Tömningsstation för fasta tankar för husbilar 
Diarienummer KS 2020/410 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår 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 

• KS 2021-10-25 § 193 Svar på medborgarförslag - Tömningsstation 

för fasta tankar för husbilar 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

• Medborgarförslag - Tömningsstation för fasta tankar för husbilar 

Skickas till 

suwidstrand@gmail.com 

OKQ8  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 11 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 174 Svar på medborgarförslag – Se över alla 
grillplatser i Valskog 
Diarienummer KS 2021/96 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser 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 

• KS 2021-10-25 § 194 Svar på medborgarförslag - Se över alla 

grillplatser i Valskog 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog 

Skickas till 

jenniestrom@spray.se  
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§ 175 Svar på medborgarförslag – Öppna upp 
sporthallen 
Diarienummer KS 2021/296 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår 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 

Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med att 

sporthallen ska vara öppen för allmänheten, med motiveringen att vi har 
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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 

Petter Westlund (C) yrkar på återremiss av ärendet för vidare utredning av 

möjligheter att ha utökade öppettider för allmänheten. 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska avgöras idag 

eller senare (dvs. återremitteras). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras 

idag.  

Ordföranden konstaterar härefter att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-10-25 § 195 Svar på medborgarförslag - Öppna upp 

sporthallen, inkl. reservation 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31 

• Medborgarförslag - Öppna upp sporthallen 

Skickas till 

Alva Burlind  
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§ 176 Svar på medborgarförslag – Inventera 
kulturella historiska och vackra byggnader i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2021/103 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Kultur- 

och fritidsförvaltningen att tillsammans med Hembygdsföreningen utreda 

möjligheten att inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i 

Kungsör och återkomma med vidare beslut om åtgärder. 

Yrkanden 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-10-25 § 196 Svar på medborgarförslag - Inventera 

kulturella, historiska och vackra byggnader i Kungsör 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 

• Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra 

byggnader i Kungsör 

Skickas till 

anikrila@gmail.com  
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§ 177 Svar på medborgarförslag – Belysning till 
Lockmora golfbana 
Diarienummer KS 2021/165 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår 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 

• KS 2021-10-25 § 197 Svar på medborgarförslag - Belysning till 

Lockmora golfbana 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

• Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana 

Skickas till 

022713131@tele2.se  
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§ 178 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 18 oktober 2021 
Diarienummer KS 2021/432 

Beslut 

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 

• KS 2021-10-25 § 200 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

per den 18 oktober 2021 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18  
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§ 179 Motion – Affischering av valaffischer 
Diarienummer KS 2021/464 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 

• ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering för valaffischer 

• man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen 

• affischering och tillsyn sköts av kommunanställda 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• Motion - Affischering av valaffischer 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 180 Motion – Laddinfrastruktur i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsens för 

beredning.  

Sammanfattning 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 

AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen återupptar 

tidigare arbete för att säkerställa en god tillgänglighet till laddinfrastruktur i 

kommunen. Förslaget är att Kungsörs kommun: 

• inventerar målpunkter för publik laddning och tar fram en 

handlingsplan med en ladd-karta för utbyggnad av laddinfrastruktur 

• initierar ett samarbete med det lokala näringslivet och elnätsbolag 

för att säkerställa en god utbyggnad i Kungsör 

• utreder möjligheten att erbjuda laddning vid kommunkoncernens 

arbetsplatser och anläggningar 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 

Motion - Laddinfrastruktur i Kungsör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 181 Svar på motion – Utökade aktiviteter på 
Klämsbo ridskola 
Diarienummer KS 2021/211 

Beslut 

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.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06 

Skickas till 

Roland Jansson 

Rune Larsson 

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

Beslut 

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 

• KS 2021-10-25 § 199 Svar på motion – Kungsörs kommun bör 

skapa kontakt med en vänort i Norden 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i 

Norden 

Skickas till 

Liberalerna 

Utvecklingsstrateg 

Miljöstrateg 

Kommundirektör 

André.berggren@kungsor.se 
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§ 183 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 18 oktober 2021 
Diarienummer KS 2021/433 

Beslut 

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

Beslut 

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 

• KS 2021-10-25 § 206 Delårsbokslut per 31 augusti 2021- 

Gemensam hjälpmedelsnämnd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2021-09-24 § 59 Delårsrapport 

2 

Skickas till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 23 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 – 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2021/430 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2021 för 

Kungsörs kommun. 

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.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-10-25 § 211 Tilläggsanslag – justering med anledning av 

delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Kungsörs kommun 

• 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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§ 186 Taxa 2022 – Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 
Diarienummer KS 2021/427 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar 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 

• KS 2021-10-25 § 208 Taxa 2022 - Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• VMMF 2021-09-22, §§ 75 - 78 

• Taxa 2022 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Skickas till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Arboga Kommun  
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§ 187 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 

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 

• KS 2021-10-25 § 209 Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot 

olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor - Räddningstjänsten Mälardalen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• RTMD 2021-09-21 § 60 Tillsynstaxor 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 188 Revisionsreglemente – Räddningstjänsten 
Mälardalen 
Diarienummer KS 2021/424 

Beslut 

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 revisions-

reglemente framarbetat av sina revisorer, vilket enligt förbundsordningen 

ska antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-10-25 § 210 Revisionsreglemente - Räddningstjänsten 

Mälardalen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 

• Revisionsreglemente 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen 

Samtliga medlemskommuner  
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§ 189 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 30 september 2021 
Diarienummer KS 2021/486 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  

• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I 

rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 

tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade.  

Nu upprättad rapport är en fullständig rapportering för ej verkställda beslut 

inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 1 juli 

2021 – 30 september: 

• Antal ej verkställda beslut SoL: 6 st, fördelat på 1 man och 5 kvinnor 

• Antal ej verkställda beslut LSS: 1 st, 1 man. 

• Antal verkställda/avslutade beslut SoL under perioden: 8 st, fördelat 

på 1 man och 7 kvinnor. 

Antal verkställda/avslutade beslut LSS under perioden: 3 st, fördelat på 2 

män och 1 kvinna. 

Mer utförlig information i ärendet har lämnats till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

SN 2021-10-26, § 107 Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut per den 30 september 2021 

Skickas till 

Socialnämnden  
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§ 190 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS 2018/415 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Margareta Johansson (S) från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med den 9 november 

2021. 

Till ny ledamot efter Margareta Johansson i barn- och utbildningsnämnden 

utses Elisabeth Strengbom (S), Solrosvägen 14, 736 36 Kungsör, från och 

med den 9 november 2021 och resterande mandatperiod. 

Till ny ersättare efter Elisabeth Strengbom utses Amir Hebib (S), Parkgatan 

8, 736 36 Kungsör, från och med den 9 november 2021 och resterande 

mandatperiod. 

Sammanfattning 

Margareta Johansson (S) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden från den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Skickas till 

Margareta Johansson 

Elisabeth Strengbom 

Amir Hebib 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln 


