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§ 97 Justering av dagordning 
Beslut 
Kommunstyrelsen justerar dagordningen enligt föreslagna beslut 

Sammanfattning 
Enligt först utskickade kallelse skulle ärende  
13 Taxor och avgifter - revidering av Avgifter för socialförvaltningen KS 
2022/238 
samt ärende  
14 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - 
behandlas på dagens möte. Ärendena utgår och behandlas i ärende 
Taxor och avgifter 2022 - Kungsörs kommun 
Detta med anledning av att de färdigställda förslagen rör Taxor för 2022. 
Ärende Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - färdigställs och 
kommer för beslut efter sommaren. 
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§ 98 Information om miljöutredning 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen delges information om den miljöutredning som beställts 
och färdigställts under våren. Riskklassning av identifierade objekt gås 
igenom och hur ansvarsfrågan, prioritering och åtgärder har hanterats och 
kan hanteras fortsättningsvis. 
Informationen ges av Peter Carlsson, Projektledare och Matilda Wiberg, 
Utredare, Sanerings- och rivningsprojekt Structor.  
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§ 99 Information om bildande av nytt VA-bolag 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ges information gällande förutsättningar för bildandet av 
gemensamt VA-bolag med Arboga kommun. 
Informationen ges av Christian Roos VA-chef Kungsör Vatten AB, Ulf 
Zackrisson, VD Arboga vatten och avlopp AB samt Pascal Karlsson och 
Robert Gladh, konsulter från WSP group.  
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§ 100 Information om utsedd Skolchef 
Diarienummer KS 2022/242 

Beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 april 2022 beslutat att utse Barn- 
och utbildningsförvaltningens chef, Fredrik Bergh, till skolchef för Barn- 
och utbildningsförvaltningen. Benämningen ”Skolchef” används ibland som 
en titel för den person som är anställd som förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, det är också så som det ofta uppfattas. Enligt 
skollagen så är skolchefen en person vars uppgift är att ha funktionen att 
hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller 
för utbildningen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Skolchefens funktion och ansvar 
BUN 2022-04-27, § 28 Skolchef ens funktion och ansvar  
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§ 101 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om följande punkter på mötet  
* Krishanteringsrådet 
Mikael Peterson informerar om aktuellt läge gällande flyktingkrisen från 
senaste mötet där bland annat polisen och migrationsverket deltar.  
* Intergrationsrådet 
Mikael Peterson informerar från senaste mötet och pågående projekt.  
* Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. (KPTR) 
Mikael Peterson informerar från senaste mötet. Socialförvaltningen kommer 
hålla i en tillgänglighetsvandring efter sommaren. 
* Besök från Rufunsa, Zambia 
Josephine Härdin informerar om program för besöket som genomförts, och 
framför ett tack från delegationen från Zambia. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Övrig information 2022  
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§ 102 Svar på medborgarförslag -  Fler 
sittbänkar längs spåret i Valskog 
Diarienummer KS 2021/434 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 
  

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgaförslag att skulle behövas flera  
sittbänkar längs spåret i skogen till våra äldre som är ute och promenerar så  
att dom kan ta en paus och njuta av skogen i Valskog. Och sedan påminner  
Jennie även om medborgarförslaget ang upprustning av grillplatser i spåret 
i  
Valskog. 
 Det pågår ett arbete när det gäller att rusta upp spår och leder. Vi kommer  
under våren att placera ut fler bänkar längs spåret och byta ut trasiga bänkar  
vid grillplatser. Nya grillar är på plats.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Medborgarförslag -  Flera sittbänkar längs spåret i Valskog 

Skickas till 
Förslagsställaren Jennie Ström  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 10 (53) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Svar på medborgarförslag – Nytt 
Övergångsställe fyrvägskorsningen 
Karlavägen/Villagatan 
Diarienummer KS 2021/491 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.  

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att ett nytt övergångsställe 
ordnas i fyrvägskorsningen Karlavägen- Villagatan. Korsningen upplevs 
dagsläget otrygg att passera. 
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att en större översyn av 
trafiksituationen i nämnda kors bör genomföras och en projektering inledas. 
Översynen bör landa i ett förslag till utförande som presenteras till 
kommunstyrelsen. Utrednings och projekteringskostnader beräknas till 150 
000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen  

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 104 svar på medborgarförslag – Lägg till en 
hållplats längs VLs busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Diarienummer KS 2021/580 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 
förslaget. Kommunen kontaktar Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker 
om tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
  

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning 
saknas. Familjen har tre barn i, en årskurs 4, en i årskurs 1 och en som ska 
börja i förskoleklass. 
Valskogsvägen/väg 577 är en statlig väg och Trafikverket är väghållare. Det 
är Trafikverket och inte kommunen som beslutar om hållplatser längs 
statliga vägar. Kollektivtrafikförvaltningen ansöker om tillstånd hos 
Trafikverket som bedömer om det är lämpligt/möjligt att anordna en 
hållplats vid det aktuella läget. Trafikverket står för kostnaderna för 
hållplatsen. Handläggningstiden är för närvarande mellan 4 och 6 månader. 
Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för hållplatsstolpen eller annan 
utrustning. Linje 49 är inte en skolbuss utan en landsbygdsbuss som går i 
linjetrafik, men tidtabellen är anpassad för skoleleverna i Kungsör och 
Valskog. 
Det finns två hållplatser i närheten av Valskogsvägen 45, det är cirka 210 
meter respektive 330 meter till dessa hållplatser. Längs Valskogsvägen finns 
det flera enkla hållplatser med endast en hållplatsstolpe. Dessa hållplatser 
har funnits sedan länge men det betyder inte att Trafikverket bedömer att det 
räcker med en enkel stolphållplats utan att det behövs en körbanehållplats 
eller väggrenshållplats för att uppnå acceptabel säkerhet och standard. Dessa 
hållplatser har en kostnad på mellan 100 000 och 300 000 kronor. 
Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
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ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45.  
Kungsörs kommun anser att om Trafikverket beviljar tillstånd för en 
hållplats bör det fungera med en stolphållplats. Det är tveksamt om en 
hållplats som har få resenärer motiverar en ombyggnad med höga kostnader 
då det finns en risk att andra hållplatser i kommunen med 
ombyggnadsbehov skjuts på framtiden.  
  
  
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VL:s busslinje 49 i 
anslutning till Valskogsvägen 45 
Inbjudan till kommunfullmäktige 
 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen, robin.forslund@regionvastmanland.se, 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg, Bitr. Barn- och 
utbildningschef, Skolskjutssamordnare Mia Nilsson  
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§ 105 Svar på motion – Fiskekort i Arbogaån 
Diarienummer KS 2021/394 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att  

• fritt fiske med handredskap införs i Arbogaån i Kungsörs kommun 
• fiskevårdsföreningen i gengäld får ett bidrag från kommunen 

motsvarande dubbla årliga intäkten från fiskekort. 
Kultur och fritid har haft en rad möten med Galtens fiskevårdsförening där 
vi diskuterat möjligheten med fritt fiske i Arbogaån där föreningen 
erbjudits  stöd för uteblivna intäkter från fiskekort av kommunen. Kungsörs 
kommun och Galtens Fiskevårdsförening lät Lantmäteriet ta fram en 
markägarplan över Galtens vatten. Kostnaden för planen låg på ca 50 000 kr 
som Galtens Fiskevårdsförening betalade, i gengäld fick föreningen 
fiskerätten på kommunens vatten. Föreningen har även betalat fiskerätten 
för Uppsala akademis vatten. Föreningen vill inte konkurrera med Arboga 
fiskeförening som kräver fiskekort i Arbogaån. Det är gratis att spöfiska i ån 
för barn och ungdom upp till 15 år. Föreningen ser även risker med fritt 
fiske både när det gäller regler och fiskebeståndet, och att det finns risk för 
minskat medlemsantal. Föreningen kan tänka sig att underlätta att köpa 
fiskekort genom att uppdatera informationen på plats med Swishnummer 
och informationen om fritt fiske med handredskap för barn och ungdom upp 
till 15 år. Föreningen är inte intresserade av att få stöd av kommunen för 
fritt fiske i Arbogaån. Se även föreningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Motion svar 
Motion - Fiskekort i Arbogaån 

Skickas till 
Ewa Granudd  
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§ 106 Svar på motion - Sorteringskärl till 
Kungsörs badplatser 
Diarienummer KS 2021/308 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) lämnar skriftlig reservation 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till svar på vår 
motion om att ersätta uppställda containrar med sorteringskärl vid 
kommunens badplatser till förmån för vårt förslag till bifall; att Kungsörs 
Kommunteknik AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till 
kommunens badplatser. Kommunen har nu tittat på frågan i ett år och det 
enda resultat vi kan se är att frågan ska utredas vidare! Möjligheten för 
besökare att sortera avfall, -pant, plast, papp är idag helt obefintlig och allt 
slängs i containrar som skickas på förbränning. Det är ingenting annat än 
resursslöseri och oansvarigt som EKO-kommun, vilket vi säger oss vilja 
vara. Vad spelar alla dessa planer och mål för roll? Bifall till vårt förslag. 

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och Anne-Marie 
Andersson samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik 
AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till kommunens badplatser. I 
motionen nämns att i andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom 
centrum, pinnparken och gästhamnen har kommunen placerat ut 
sorteringskärl för olika fraktioner. VAFAB håller på med en utredning 
gällande sophantering i kommunen vid bland annat idrottsanläggningar samt 
badplatser. Om vi i dag ställer dit sorteringskärl med olika fraktioner så blir 
det först en kostnad för stationerna plus för tömning av någon kommunal 
enhet. VAFAB tömmer inte stationen vid pinnparken, det gör driftenheten 
och stationen vid gästhamnen är låst för allmänheten och töms av VAFAB. 
Kultur och fritid föreslår därför att avvakta utfallet av utredningen för att 
kommunen ska kunna köpa in enhetliga stationer till alla anläggningar, som 
sen VAFAB tömmer.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 
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Yrkanden 
Madelene Fager yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut: 
1. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 
2. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
beviljad. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser 

Skickas till 
Madelene Fager 
Petter Westlund 
Lina Johansson 
Ann-Marie Andersson  
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§ 107 Årsredovisning 2021 - 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/47 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 samt beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2021. Årets resultat uppgår till 
738 tkr.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för beslut om ansvarsfrihet - Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Skickas till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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§ 108 Årsredovisning och koncernredovisning 
2021 - Kungsörs kommunföretag AB 
Diarienummer KS 2022/43 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och 
koncernredovisning 2021 jämte revisionsberättelse för Kungsörs 
Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i 
uppdrag att rösta för att  
-godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2021 för Kungsörs 
Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition 
-bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2021. 
Kommunstyrelsen beslutar även att den verksamhet som bedrivits i 
Kungsörs Kommunföretag AB samt dotterbolag under verksamhetsår 2021 
är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsörs Kommunföretag AB 
– har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kungsörs kommunföretag AB 
Samtliga dotterbolag 
Förtroendevalda revisorer  
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§ 109 Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/48 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten och uppmanar samtliga 
nämnder att vidta åtgärder för en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att presentera flertalet 
långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans inför kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2022. 
Stellan Lund (M), Bo Granudd (M) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 1 jan-30 april 2022 i en delårsrapport. Måluppfyllelsen är hyfsat 
god. För två fokusområden är arbetet redan klart: 
-Boende- och utemiljö är viktigt för att skapa trivsel. 
-Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat. 
För ett fokusområde har arbetet inte påbörjats: 
-Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas 
in. 
För alla övriga fokusområden är arbetet pågående. 
  
Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 8 039 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 5 167 tkr.  
Skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt bättre än väntat sista kvartalet 
2021 vilket spiller över på 2022. Totalt sett innebär SKR:s senaste prognos 
för skatteunderlaget 18 354 tkr i budgetöverskott. Det inkluderar även ett 
statligt stöd till befolkningsmässigt små kommuner på 3 347 tkr enligt 
budgetpropositionen 2022 från september 2021. 
Nämndernas budgetavvikelser prognostiseras enligt följande: 
Barn- och utbildning -4 100 tkr 
Socialnämnden -1 977 tkr 
Kommunstyrelseförval -2 157 tkr 
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Rapporten genomsyras av den nya räntemiljön med höga räntekostnader 
som ovälkommen konsekvens och den snabba prisuppgången till följd av 
inflationsökningen som urholkar det växande skatteunderlaget.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2022 - KF - Utkast.ver2 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Skolchef 
Socialchef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Kvalitetsstrateg 
Controller  
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§ 110 Taxor och avgifter - Revidering av Avgifter 
för socialförvaltningen 
Diarienummer KS 2022/238 

Beslut 
Ärendet utgår och beslut är taget i ärende §112 Dnr KS 2021/487  
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§ 111 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs 
kommun - justering av taxor för ställplatser och 
gästhamn 
Diarienummer KS 2022/257 

Beslut 
Ärendet utgår och beslut är taget i ärende §112 Dnr KS 2021/487  
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§ 112 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör 
kommun 
Diarienummer KS 2021/487 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
1. anta föreslagen taxehöjning kompletterande avgifter för 
socialförvaltningen att gälla från och med den 1 juli 2022.  
2. räkna upp samtliga avgifter för socialförvaltningen enligt KPI årligen 
3. anta föreslagen taxehöjning gällande husbilställplatser och 
gästhamnsplatser i Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
De flesta insatserna enligt LSS är kostnadsfria. Kommunen har dock 
möjlighet att ta ut avgifter för mat i samband med vissa insatser. Avgifterna 
för korttidstillsyn enligt § 9.7 LSS har under inte räknats upp under en 
längre period samtidigt som kostnader för mat har ökat. En prisjustering för 
detta är nödvändig att göra. Avgift för mat i samband med insats enligt § 
9.6, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
korttidsvistelse har i den tidigare versionen av taxor och avgifter fallit bort. 
Taxan införs igen och har i samband med detta prisjusterats. Under 
hemsjukvård och hembesök har justering gjorts så det står samma summa i 
hela dokumentet.  
Kungsörs privatdrivna camping erbjuder husbilställplatser, här är avgiften 
för husbilställplats 290 kronor per natt inklusive el. För att undvika att 
kommunen utsätter den lokala entreprenören för konkurrens föreslås en 
höjning av avgiften på de kommunala husbilställplatserna i Kungsör, till 250 
kronor per natt och önskas el tillkommer 50 kronor per natt. 
Gästhamnsavgiften för båt är idag 100 kronor per dygn, önskas el 
tillkommer 30 kronor. Gästhamnsavgiften föreslås höjas till 150 kronor per 
dygn och önskas el tillkommer 50 kronor per dygn. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 
Bilaga: Dokument taxor och avgifter (Socialförvaltningen) 

Skickas till 
Lena Dibbern Socialchef 
Marie Ekblad, Områdeschef 
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Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef 
Isabella Piva Hultström, Områdeschef 
ekonomichef 
kultur- och fritidschef 
Rune Larsen 
Ida-Maria Rydberg  
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§ 113 Tilläggsäskande från Kungsörs 
KommunTeknik AB för att täcka onormalt höga 
kostnader 
Diarienummer KS 2022/231 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichefen och VD för KKTAB 
att kartlägga transaktionerna mellan kommunstyrelsen och bolaget för att 
eventuellt uppdatera fördelningen av gemensamma kostnader och föreslå 
eventuella sparåtgärder. Begäran om tilläggsanslag avslås. 

Sammanfattning 
Kungsör KommunTeknik AB har inkommit med ett äskande av 
tilläggsanslag att hos kommunstyrelsen ansöka om 3 874 tkr för att täcka 
onormalt höga driftskostnader. 
De beskriver att under 2021 har bolaget drabbats av onormalt höga 
driftskostnader. Detta är ett resultat av skenande priser gällande el, värme, 
drivmedel samt att KPI dubblades mot budgeterade 1,4 %. Detta har drabbat 
KKTAB hårt ekonomiskt. De har också sett en kraftig ökning av 
entreprenadindex (7–8%) som drabbar bolaget negativt i de situationer där 
vi är beroende av underentreprenörer. 
Kommunstyrelsen arbetar inte med tilläggsanslag. Dessutom är detta ett 
äskande som rör 2021 vars räkenskapsår är avslutat. Däremot har bolaget 
otvetydigt en för låg soliditet och är oerhört sårbart för oförutsedda 
händelser. En översyn över bolagets ekonomi behöver göras och förslagsvis 
en kartläggning av samtliga förehavanden mellan kommunstyrelsen och 
KKTAB. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Tilläggsäskande från Kungsörs 
KommunTeknik AB för att täcka onormalt höga kostnader 
Tilläggsäskande från Kungsörs KommunTeknik AB för att täcka onormalt 
höga kostnader 

Skickas till 
KKTAB 
Sara Jonsson  
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§ 114 Riktlinje för markanvisning 
Diarienummer KS 2022/195 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
  

Sammanfattning 
Syftet med Markanvisningsriktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig 
information om exploateringsprocessen i kommunen.  
Markanvisning behandlas i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Med markanvisning avses en överenskommelse mellan 
kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
  

Yrkanden 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till lagt förslag 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisning 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Riktlinjer för markanvisning 
KS PLAN 2022-04-05 § 13 Riktlinje för markanvisning 

Skickas till 
Lisa Asu Ahlin KKTAB 
Rune Larsen  KKTAB  
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§ 115 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter 
för Kungsörs kommunkoncern 
Diarienummer KS 2022/227 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Förslag till ”Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs 
kommunkoncern” påbörjades för flera år sedan men skrevs inte färdigt 
förrän nu. Vi har inte upplevt något problem med mutor eller oegentligheter 
då det är svårt att vara hemlig med sådant i en liten kommun. Men när 
revisorerna granskade inköpsprocessen hos oss upptäckte de att detta 
dokument inte fanns och självklart så ska det finnas och antas. Riktlinjerna 
har diskuterats i kommundirektörens koncernledningsgrupp där alla är eniga 
om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utkast_Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunikatörerna för spridning på intranätet till samtliga chefer  
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§ 116 Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs 
kommun med tillhörande planer 
Diarienummer KS 2020/409 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar föreslagna planer till förvaltningen för att 
utveckla dem avseende gång- och cykelväg för orter som inte idag nämns i 
planerna, som exempelvis Torpa och Jägaråsen. Planen ska också föreslå 
hur kommunen vill hantera laddinfrastruktur samt hur vi förhåller oss till 
tung trafik.  

Sammanfattning 
Under 2020 och 2021 har man arbetat fram trafikplanerna, trafikplanen är 
uppdelat i fyra delplaner: 
Parkerings-, kollektiv-, hastighets- och gång och cykelplan.  
Planerna utgår från kommunens trafikstrategi som vart antagen i 
kommunfullmäktige i november 2020. Planerna syftar till att ge kommunen 
en vägledning hur arbetet med trafik ska ske framöver. När planerna är 
antagna ska en gemensam åtgärdsplan arbetas fram som ser till helheten för 
samtliga trafikplaner, med avseende på åtgärder som föreslås ska dessa 
lyftas som en del av investeringslistan och behandlas i samband med den 
årliga budgetprocessen. Förslagsvis kan åtgärdslistan delas upp i politiska 
prioriteringar, lagkrav, statliga medfinansieringar, behov som inkommit 
under året antigen som förslag eller felanmälan och nödvändiga 
reinvesteringar i den kommunala anläggningen. 

Överläggning 
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det återstår ett förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Parkeringsplan 
Kollektivplan 
Hastighetsplan 
Gång- och cykelplan  

Skickas till 
KKTAB Lisa Asu Ahlin 
KKTAB Rune Larsen  
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§ 117 Försäljning av Drotten 1 
Diarienummer KS 2022/253 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut att 
sälja fastigheten Drotten till förmån för vårt förslag till återremiss för att 
klargöra ett antal frågetecken. Hur ska miljöskulden som finns i fastigheten 
och kommunens åtaganden hanteras vi en eventuell försäljning? Hur ser 
ekonomin ut runt en eventuell försäljning? Hur ser planen ut för nuvarande 
hyresgäster, inte minst Kungsörs Återvinning och Secondhand, som sedan 
länge bedriver en mycket viktig verksamhet i fastigheten? Hur ser 
potentiella köpares planer ut för fastigheten? Vi anser inte att dessa frågor är 
tillräckligt utredda för att kommunen ska gå vidare med en försäljning av 
fastigheten Drotten. 

Sammanfattning 
Där finns idag tre intressenter på att köpa Drotten 1, efter ett positivt beslut i 
Kommunfullmäktige kommer VD i KKTAB att kontakta intressenterna och 
säkerställa vilka planer dessa har med fastigheten, KKTAB kommer att 
återkomma till Kommunfullmäktige vilken av intressenterna som har det 
bästa förslaget för fastighetens utveckling och som är i linje med tanke på 
utvecklingen av Kungsör.   
Den 23 mars 2022 gav styrelsen i KKTAB verkställande direktör i uppdrag 
att gå vidare med försäljning av fastigheten Drotten 1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar på återremiss för att få en tydligare bild av vad 
intressenterna tänker sig att göra med fastigheten samt ekonomiska 
förutsättningar.  
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Beslutsordning 
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om frågan ska avgöras idag och 
finner att så är fallet. 
Efter det finner ordföranden att det återstår ett förslag till beslut, vilket är 
beredningens förslag att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta att säga ja till försäljning av Drotten 1. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KKTAB 2022-03-23 § 4 Försäljning av Drotten 1 

Skickas till 
Rune Larsen  
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§ 118 Rivning och nybyggnation av 
Skillingeudds T-brygga 
Diarienummer KS 2022/244 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att använda 500 
000kr ur KS egen ram 2022 för rivning av befintlig brygga, samt att 
reservera 1 500 000kr ur investeringsbudgeten 2023 för nybyggnation. 

Sammanfattning 
Skillingeudds T-brygga är i mycket stort behov av utbyte. Bryggan är byggd 
1996 och har nått sin tekniska livslängd. Konstruktionen är i trä, med pålar 
av furu och brygglock av tryckimpregnerat virke. Förslaget är att riva 
befintlig brygga och ersätta den med en flytbrygga i betong. Rivningen bör 
ske under hösten 2022 och byggnationen av betongbryggan under våren 
2023. Målsättningen är att ha ett färdigt projekt till badsäsongen 2023. 
Rivningen är inte en investering utan en driftåtgärd och bör belasta KS 
driftsbudget 2022. Byggnationen under 2023 är en investering och bör 
hanteras i 2023 års investeringsbudget. Genomförandet av projektet bör ske 
i första hand genom befintliga ramavtal och i andra hand genom ett 
upphandlingsförfarande. Beräknad kostnad är 500 000kr för rivningen och 1 
500 000kr för byggandet av ny brygga. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 2 000 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Teknisk chef  
Ekonomichef  
Ronnie Björkrot KKTAB  
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§ 119 utfört uppdrag utifrån tidigare Motion - 
belysning på gång- och cykelbana utmed 
Arbogavägen 
Diarienummer KS 2016/302 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslutar ärendet. 

Sammanfattning 
Utredningsuppdrag till KKTAB gavs från kommunfullmäktige 2016 att 
utreda frågan om belysning på gång och cykelbanan utmed Arbogavägen 
och att återkoppla till kommunstyrelsen. Då vägen är en del av det statliga 
vägnätet, undersöktes det om det fanns några planerade åtgärder, vilket inte 
var fallet. KKTAB föreslår därför att ärendet avslutas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Motion - belysning på gång- och cykelbana utmed Arbogavägen 
KF 2016-12-12 § 202 Svar på motion - belysning på gång- och cykelbana 
utmed Arbogavägen 

Skickas till 
Rune Larsen Teknisk chef 
Hans Carlsson (M) 
Ronnie Björkrot  
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§ 120 Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Diarienummer KS 2022/21 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapporten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens egen förvaltning har inkommit med uppföljning av 
ekonomi och verksamhet per den 30 april 2022.  
Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är god men att mål 
och fokusområden kopplade till goda arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt troligen bara delvis uppnås. Förvaltningen prognostiserar även en 
negativ budgetavvikelse motsvarande -2 157 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2022 - KS - Utkast 
KSF tjänsteskrivelse  
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§ 121 svar på remiss - översyn principer för 
planering  och finansiering  av kollektivtrafik i 
Västmanlands län (KTN 220017) 
Diarienummer KS 2022/224 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över ett förslag på 
justeringar gällande principer för planering och finansiering av 
kollektivtrafik i Västmanlands län. Det är dock oklart om det sedan tidigare 
finns principer för planering utan det hänvisas till avtalet om kollektivtrafik 
i Västmanlands län.  
Kommunen är positiv till att det öppnas upp för tillköp av regional 
stomtrafik och att det möjliggörs för avgiftsfria resor på regionala linjer. 
Däremot anser kommunen att förslaget bör ta mer hänsyn till kommuner 
som inte har tillräckligt resandeunderlag i tätorterna och på landsbygden för 
att öka trafikeringen på befintliga linjer.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - översyn principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i 
Västmanlands län (KTM220017) 

Skickas till 
remisser.ktf@regionvastmanland.se  (ange diarienummer KTM220017 i 
ämnesraden) 
Utvecklingsstrateg, Kommundirektör  
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§ 122 svar på remiss - Förslag till nya 
föreskrifter för väg 56, Västmanlands län (TRV 
2021/133715) 
Diarienummer KS 2022/230 

Beslut 
Kungsörs kommun har ingenting att erinra mot förslaget.  

Sammanfattning 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över förslag på nya 
föreskrifter för väg 56, Västmanlands län samt upphävande av Trafikverkets 
föreskrifter (TRVTFS 2020:31) om hastighetsbegränsning på väg 56 i 
Västmanlands län. Trafikverket bygger om väg 56 till mötesfri väg mellan  
Kvicksund och trafikplats 127 Västjädra vid E18. Vägen mellan Kvicksund 
och Västjädra är viktig för arbetspendling och yrkestrafik i Mälardalen och 
är den närmaste färdvägen mellan Eskilstuna och Västerås. Målet är att öka 
trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten genom att höja 
vägstandarden på sträckan till mötesfri med dimensionerande hastighet 100 
km/tim på så långa sträckor som möjligt. Ombyggnaden berör en cirka 14 
kilometer lång sträcka och hastigheten höjs till 100 km/tim på så långa 
sträckor som möjligt.  
Kungsörs kommun har ingenting att erinra mot förslaget 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län (TRV 
2021/133715) 

Skickas till 
Utvecklingsstrateg  
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§ 123 Upphävande av Markanvisningsavtal - 
Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 
Diarienummer KS 2020/232 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att återta markanvisningsavtal mellan Kungsörs 
kommun och Skytteholms Consulting AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8. 

Sammanfattning 
 Mellan Kungsörs kommun (Kommunen) och Skytteholms Consulting AB 
(Skytteholm) har den 17 juni 2020 tecknats ett markanvisningsavtal 
avseende ett område om ca 6 000 kvm inom fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7 
och 1:8 (Borgvik) för byggande av flerbostadshus alternativt radhus. 
Detaljplanearbete pågår och ett samrådsförfarande har inletts. 
En markanvisning innebär att en byggherre ges rätt att under en viss tid få 
förhandla med kommunen om områdets planläggning och utveckling och 
avtalet innebär också en option för byggherren att få förvärva marken om en 
detaljplan för området antas och vinner laga kraft. Förhandlingarna med 
kommunen sker på egen risk och utan möjlighet för byggherren att få 
nedlagda kostnader ersatta oberoende av om detaljplanen vinner laga kraft 
eller inte. Optionen avseende förvärv av marken är inte rättsligt bindande 
och kommunen har rätt att återta markanvisningen om den bedömer att 
byggherren saknar förmåga att genomföra projektet enligt de förutsättningar 
som avsågs när markanvisningsavtalet ingicks. Återtagande av 
markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning.  
Kommunen har inhämtat en rapport från ProjektConsult Mälardalen AB 
(Rapporten) som granskat en byggnation i Arboga kommun (Alphyddan 2) 
där byggnader uppförts genom Västerskog bygg- och förvaltning i Båstad 
AB (Västerskog). Västerskog, som numera är försatt i konkurs, är 
dotterbolag till Skytteholm och bolagen har samma huvudman och 
styrelseledamöter som Skytteholm. Rapporten utvisar att byggnationen i 
Arboga har allvarliga brister både vad gäller utförande, ekonomi och respekt 
för gällande regelverk och myndighetskrav samt att tvister har inletts. Då 
Kommunen inte vill riskera motsvarande problematik så återtas härmed den 
markanvisning som lämnats till Skytteholm avseende Borgvik. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att återta markanvisningsavtal mellan Kungsörs 
kommun och Skytteholms Consulting AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8. 
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Yrkanden 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Markanvisningsavtal mellan Kungsörs 
kommun och Skytteholms Consulting AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 
Markanvisningsavtal mellan Kungsörs kommun och Skytteholms 
Consulting AB 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Skytteholms consulting via adress christian@vasterskog.nu 
siv.ann@andermyr.se 
  
   

mailto:christian@vasterskog.nu
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§ 124 Svar på granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2021-12-31 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna och till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 
genomförd granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 maj 2022 på vilka konkreta 
åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att vidta och tidplan för dessa 
med anledning av deras synpunkter.  
Enligt revisorerna har årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen och god redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 
Revisionen har haft synpunkter på kommunens årsredovisning i många år 
och kommunstyrelseförvaltningen ser det som mycket positivt att 
revisorerna i sin granskning konstaterar att det syns en utveckling i rätt 
riktning. 
I enlighet med revisorernas synpunkter avser förvaltningen utveckla 
notapparaten så att den förtydligar informationen om de 
redovisningsrekommendationer som kommunen tillämpar och där 
kommunen gör avsteg från Redovisningsrådets rekommendationer. 
Utvecklingen av notapparaten och balanskravsutredningen påbörjas 
omgående. Somliga förbättringsåtgärder kräver dock längre tid – framför 
allt klassificeringen av vissa hyror som leasing. Anpassningen till de nya 
redovisningsreglerna avseende leasing förväntas i nuläget påbörjas som 
tidigast om ett år. Det beror på att arbetet är mycket omfattande och att 
kommunen under innevarande år prioriterar resurserna på implementeringen 
av ett nytt beslutsstödsystem och budget- och prognossystem.  
Det är förvaltningens bedömning så väl som revisorernas att de finansiella 
målen behöver bli fler men uppdraget från kommunfullmäktige innehåller 
endast ett resultatmål 2021. Förvaltningens förslag om ett investeringsmål 
2022 tillmötesgicks inte. 
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Beslutsunderlag 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 Kungsör 
KSF tjänsteskrivelse 
KS 2022-03-28 § 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2021 
jämte revisionshandlingar 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG  
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§ 125 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2021 
Diarienummer KS 2022/206 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna samt 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Revisionen har i sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet påpekat brister i målstyrningen och internkontrollen. 
Revisorerna menar däremot att Socialnämndens rapportering är 
tillfredsställande, vilket skapar goda förutsättningar för den på detta område 
resursförstärkta Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kommunstyrelseförvaltningen att anamma de goda exemplen. 
Utvecklingsarbetet har pågått intensivt under en längre tid. Ett nytt 
beslutsstödsystem kommer att möjliggöra en bättre struktur och enhetlighet i 
arbetet när det implementeras under innevarande år. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer samt Karin Helin Lindkvist, KPMG  
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§ 126 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2022 
Diarienummer KS 2022/16 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.   

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har efter nämndens sammanträde i april 
2022 inkommit med en komplettering av sin internkontrollplan för 2022 
gällande tillägg av punkten ”Bedömning och betygsättning sker på ett 
likvärdigt sätt".  Punkten gällande internkontroll av kostverksamheten har 
samtidigt strukits då verksamheten flyttats till kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2022 
BUN 2022-04-27 § 27 Komplettering interkontrollplan 2022.docx  
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§ 127 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot i Lokala 
brottsförebyggande rådet 
Diarienummer KS 2018/420 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i det lokala brottsförebyggande rådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-30 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet - Lokala brottsförebyggande rådet 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 128 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - ledamot och ersättare i 
budget- och bokslutsberedning 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut.  
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens budget- 
och bokslutsberedning är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – budget- och bokslutsberedning 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lina Johansson (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 129 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ersättare i 
förhandlingsdelegation 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från 
den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – förhandlingsdelegation 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 130 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot och ersättare i 
plankommitté 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens plankommitté. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
plankommitté är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – plankommitté 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lina Johansson (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 131 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot i kommunstyrelsens 
presidieberedning 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ledamöter i kommunstyrelsens presidieberedning är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – presidieberedning 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 132 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet  - Ersättare i Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet 
Diarienummer KS 2018/419 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet är 2019-
01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 133 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ersättare i Sveriges 
ekokommuner 
Diarienummer KS 2018/510 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i Sveriges Ekokommuner från den 1 augusti 2022 
och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i Sveriges Ekokommuner är 2019-01-01 – 
2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – Sveriges Ekokommuner 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Sveriges Ekokommuner 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 48 (53) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ledamot och ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens personalutskott. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – personalutskott 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lina Johansson (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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§ 135 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Mindre ändringar får göras av kommundirektören kring ”Krisledningsplan 
för Kungsörs kommun”. Planen är reviderat avseende tillägg av 
organisering av TiB – tjänsteman i beredskap. Reviderad 2022-05-12.  
Dnr KS 2022/256  
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§ 136 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Ramavtal Säkerhetstjänster. Avtalspart: Tempest Security och 
2Secure Sverige AB. Avtalstid:2022-04-11 - 2024-03-31.  
Dnr KS 2022/243 

• Pensionsadministration samt pensionshjälpen. Avtalspart: KPA 
Pension. Dnr KS 2022/166  
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§ 137 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
22:14: 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 
2022 
22:15: Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
22:16: Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – Med OFRs förbundsområde 
Hälso- och sjukvård 
22:17: Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22  
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§ 138 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

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

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar?  
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström intygar att arbetet fortfarande pågår 
och att planen i sin helhet förhoppningsvis kommer vara klar innan  
sommaren. 
 
* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det nu är klart med en 
arrendator till sommaren. 
 
* Madelene Fager (C) ställde på kommunstyrelsens möte 25 april om aktuell 
situation gällande sjögull och när kommunstyrelsen kan få en rapport? 
 
Claes-Urban Boström kommer att planera in en information gällande detta 
till kommunstyrelsens möte i augusti.  
 
* Niklas Magnusson (M) ställde på kommunstyrelsens möte 25 april frågan 
när den beviljade motionen gällande att arrangera en Kungsörsdag kan 
tänkas genomföras nu när pandemin är över? 
 
Kommundirektören Claes-Urban Boström svarar att det kommer arrangeras 
en till hösten. 
* Madelene Fager (C) ställer frågan om fritidsgården kommer vara öppet 
under sommaren då det på senaste mötet i BRÅ (brottsförebyggande rådet) 
sas att den skulle vara stängd av ekonomiska skäl? 
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande Angelica Stigenberg svarar att 
frågan är diskuterad i nämnden och beslut är taget att fritidsgården ska vara 
öppen under sommaren. 
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