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§ 169 Uppföljning av ny organisation för kost 
och städ  
Diarienummer KS 2020/95 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Servicechef Felipe Riviera informerar bland annat om 
* införande av nytt städsystem (Cleanpilot) där medarbetarna via ipad kan 
följa upp sitt åtagande. 
* att man arbetat med att förenkla instruktioner (Metodkort) språkligt för att 
säkra upp att alla förstår sitt uppdrag. 
* att man samarbetar med säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén i syfte att 
bidra till att minska skadegörelse vid tågstationen som även kan innebära att 
lokalvårdare får jobba på helger. 
* att man startat ett instagramkonto med bilder på där man snart kommer att 
kunna följa hur man arbetar med lokalvård som heter lokalvardkungsor. 
* att arbete pågår med att öka andelen ekologiska råvaror och att laga mat 
från grunden, vilket blivit en konkurrensfördel när man söker ny personal. 
* temadagar kommer att genomföras under hösten, bland annat Måltidens 
dag 21 oktober och en temadag med vilt till äldreomsorgen under 
november.   
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§ 170 Workshop kommunstyrelsens mål 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en sammanställning från workshopen skickas 
ut till partierna vecka 40 med möjlighet att komma med inspel till den 11/10 
då genomgång sker i presidium. Beslut sker i kommunstyrelsen i oktober.  

Sammanfattning 
Kvalitetstrateg Jasemin Bill redogör för förslag till kommunstyrelsens mål 
framarbetat av förvaltningen och det genomförs en workshop baserat på 
detta inför kommande beslut.  
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§ 171 Information 2021 
Diarienummer KS 2021/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommundirektör Claes-Urban 
Boström informerar om resultatet av årets undersökning av 
näringslivsklimat och processen som lett till att Kungsör nu i rankingen 
placerar sig på plats 45, jämfört med 286 år 2016. 
Mikael Peterson informerar om senaste mötet i Regional Strategisk 
Beredning. Bland annat behandlades planen av förändring av väg 250 som 
nu är borttagen enligt önskemålet från Kungsörs kommun, regional 
kulturplan och regional idrottsplan som är på väg fram, framtiden för 
Västerås flygplats samt den kommande förändringen av nära vård. 
Mikael Peterson berättar om möte i direktionen i Räddningstjänst 
Mälardalen där man jobbar med organisationen inför framtiden, bland annat 
planeras för nytt övningsfält.  
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§ 172 Riktlinjer för styrdokument - information 
inför kommande beslut 
Diarienummer KS 2021/403 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kanslichef Josephine Härdin och kvalitetstrateg Jasemin Bill informerar om 
de planerade förändringarna i riktlinjen för styrande dokument, som 
kommer upp för beslut på kommunstyrelsen i oktober.  
Möjligheter finns för partierna att komma med synpunkter till 
kommunstyrelsens nästkommande presidieberedning 11 oktober.   
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§ 173 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer KS 2020/468 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen 

Sammanfattning 
Inför varje kommunstyrelse återkopplas aktuellt ekonomiskt läge för 
nämnder och styrelsen. Denna gång har socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden inkommit med rapporter samt att kommunstyrelsen 
haft i uppdrag att redovisa vidtagna sparåtgärder under 2021. För 
närvarande är prognosen för verksamheterna i kommunen 1 811 000 kronor 
i överskott på helårsbasis. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 
SN 2021-08-24 § 76 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-08-25 § 69 Ekonomisk uppföljning 2021 
 
 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef samt samtliga ekonomer i kommunen  
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§ 174 Utdelning/Koncernbidrag från Kungsörs 
kommunala bolag 
Diarienummer KS 2021/171 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ändra beslut 
om aktieutdelning med 3 500 000 kr från Kungsörs Kommunföretag AB till 
att ett koncernbidrag skall betalas ut från Kungsörs Fastighets AB till 
Kungsörs Kommunföretag AB. 

Sammanfattning 
Ändringen från utdelning till koncernbidrag är för att möjliggöra de åtgärder 
som Kungsörs kommun vill genomföra med de 3 500 000 kr som 
tillgängliggörs genom detta koncernbidrag. Det är redan september vilket 
innebär att de åtgärder som ska genomföras inte kommer kunna genomföras 
via en utdelning till Kungsörs kommun. Det vi inte hinner genomföra innan 
årsskiftet hamnar i kommunens resultat vid en utdelning och blir då inte 
möjligt att använda in i 2022. Om detta görs om till ett koncernbidrag så kan 
Kungsörs Kommunföretag AB betala ut koncernbidraget till exempelvis 
Kungsörs Kommunteknik AB som sedan kan verkställa beslutet även in i 
2022 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2021-06-14 § 114 Utdelning från Kungsörs kommunala bolag 

Skickas till 
Kungsörs Fastighet AB 
Kungsörs Kommunteknik AB 
Tf ekonomichef Marco Ravlic 
Kungsörs Kommunföretag AB, VD Claes-Urban Boström  
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§ 175 Samråd - Ny detaljplan för del av Kungsör 
3:1, Runnabäcken 2 (etapp 2), Kungsörs 
kommun. 
Diarienummer KS 2019/97 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny detaljplan för 
del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2, Kungsör kommun enligt bilagda 
beslutsunderlag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattare arbetat 
fram en ny detaljplan för Runnabäcken 2. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra uppförande av ca 100 nya bostäder och en ny förskola med fyra 
avdelningar. Planen medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av 
radhus, kedjehus och enbostadshus. 
Inom planen möjliggörs för park samt utbyggnad av infrastruktur som 
vägar, belysning och VA-anläggning. Planförslaget innebär också att ett 
grönstråk skapas i planens södra del som kopplar ihop Karl XIs promenad 
med Runnabäcken. 
Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids eller 
vara i konflikt med några riksintressen.  
Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 2017-11-27 
och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid detta datum. I 
framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer utökat förfarande att 
tillämpas. 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 
tillkännagivits 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2, Kungsörs kommun.  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
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Skickas till 
Utvecklingsenheten 
Teknisk chef 
Lisa Asu Ahlin  
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§ 176 Försäljning av Paletten inom koncernen 
Diarienummer KS 2021/414 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun säljer 
fastigheten Paletten till Kungsörs Kommunteknik AB 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun går i borgen för 
Kungsörs Kommunteknik AB för lån hos Kommuninvest på 55 500 
000 kr 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
2018 gav Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden tillsammans 
med Kungsörs Kommunteknik AB att utreda en mer detaljerad 
kostnadsberäknad utformning av en ny förskola på ängen intill Södergården. 
Under 2020 tog barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Kungsörs Kommunteknik AB fram ett förslag på en ny förskola samt en 
tänkt investeringsram på 41 550 000 kr. I september 2021 beslutade 
Kommunfullmäktige om att flytta tillagningsköket från Malmberga förskola 
till den nya förskolan Paletten och därmed tillskjuta ytterligare 
investeringsmedel om 700 000 kr. Under byggnationen av fastigheten har 
ägandeförhållande diskuterats och Kommunstyrelseförvaltningen 
tillsammans med Kungsörs Kommunteknik AB har kommit fram till att 
Kungsörs Kommunteknik AB bör vara ägare då de kommer att ansvara för 
skötsel och underhåll av fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-03 
KS 2021/282 
KS 2020/308 
KS 2018/194 

Skickas till 
Claes-Urban Boström, Kommundirektör 
Rune Larsen, VD KKTAB 
Ekonomichef  
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§ 177 Delårsrapport per 30 april 2021 -Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2021/376 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med delårsrapport 
per den 31 augusti 2021. I den redovisas utfallet per den 30 juni, vilket är 
positivt med 1 454 tkr. Prognosen för hela året 2021 är ett budgetöverskott 
på 1 000 tkr, vilket härleds till lägre arvoden åt ställföreträdare.  

Jäv 
Linda Söder Jonsson (S) deltar inte i beslutet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 31 augusti 2021-Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  
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§ 178 Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer KS 2021/244 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om följande 
sammanträdestider under 2022: 

• 10 januari,  
• 14 februari,  
• 14 mars,  
• 11 april,  
• 9 maj,  
• 13 juni,  
• 12 september,  
• 10 oktober, (konstituerande möte med nya kommunfullmäktige) 
• 14 november,  
• 28 november (budgetsammanträde)  

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget annat 
beslutas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag om 
sammanträdestider för 2022 för kommunfullmäktige vilken sammanträder 
två veckor efter den beredande kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutar själv mötesdatum för kommunstyrelsen samt budget- och 
bokslutsberedningens sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 

Skickas till 
Centrala ledningsgruppen 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 179 Sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2021/244 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 
till 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 
september, 31 oktober, 14 november, 12 december.  
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget annat 
beslutas. 
 
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden beslutas under 
2022 vara: 
Bokslutsberedning – 14 mars (kl. 8.30-12.00) och 10 oktober (kl. 08.30-
12.00) 
Budgetberedning – 14 mars (kl. 13.00-16.30), 11 april (kl. 8.30-12.00), 9 
maj (kl 8.30-15.00) och 31 oktober (kl. 13.00-16.00) 
 
Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider efter 
kommunstyrelsens tider. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och 
bokslutsberedningen 2022. Förslaget innebär att styrelsen som grund 
sammanträder fjärde måndagen i månaden. Budgetprocessen kommer att 
inledas med en omvärldsdag i januari, datum och deltagare för denna 
beslutas senare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kungsörs Kommunteknik AB 
Kungsörs Fastighets AB 
Centrala ledningsgruppen 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 180 Strategi för bredbandsutbyggnad i 
Kungsörs kommun 2021-2025 
Diarienummer KS 2021/228 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den bifogade bredbandsstrategin för 
fortsatt arbete med bredbandsutbyggnaden i Kungsörs kommun 

Sammanfattning 
Kungsörs kommuns tidigare bredbandsstrategi sträckte sig från 2015-2020. 
Under perioden har bland annat samverkansavtal med aktörer skrivits och 
en kontinuerlig dialog mellan kommunen och aktörerna hållits. Post och 
Telestyrelsen (PTS) publicerade 2020-12-31 status på 
bredbandsutbyggnaden, då hade totalt 74% av hushållen i Kungsör tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. Av de hushåll som finns inom tätorter 
eller småorter har 75% tillgång till fiber, och 71% av hushållen på 
landsbygden. I hela Västmanlands tätort hade per den 31 december 2020, 
87% tillgång till 100 Mbit/s-anslutningar jämfört med 43% på glesbygden. 
Riksgenomsnittet är 90% respektive 55%. I takt med att det gamla 
kopparnätet avvecklas, samt ett alltmer uppkopplat och digitalt samhälle, 
kommer efterfrågan på bredband, TV och telefoni via fiber eller 
fiberliknande lösningar öka ytterligare. Kungsörs kommun nådde tyvärr inte 
målen för bredbandsutbyggnaden, nu föreslås nya mål i en ny 
bredbandsstrategi. Kommunens mål gällande bredbandsutbyggnaden 
föreslås vara samma som regeringen har satt, nämligen: 
År 2023 bör hela Kungsörs kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet. 
År 2025 bör hela Kungsörs kommun ha tillgång till snabbt bredband 
 
- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 
- 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s  
- 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 
Till denna bredbandsstrategi kopplas en handlingsplan för fortsatt arbete 
med bredbandsutbyggnaden i Kungörs kommun. 

Beslutsunderlag 
Bredbandsstrategi Kungsörs kommun 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
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Skickas till 
Näringslivschef 
Kommundirektör  
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§ 181 Internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
Diarienummer KS 2021/405 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2022 ska genomföras enligt 
kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet redovisas till 
kommunstyrelsen efter årets slut. 

Sammanfattning 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Ett större arbete i workshopformat 
genomfördes med kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
ledningsgrupp 2019 för att lägga grunden för valda områden under denna 
mandatperiod. Förvaltningen gör sedan en årlig riskanalys där eventuella 
nya kontrollmoment definierats och värderats utifrån - hur stor sannolikhet 
det är att något skulle inträffa och - i så fall hur stor konsekvens detta skulle 
få. Detta resulterar i ett riskvärde.  
Kontrollmoment med riskvärde på tio eller högre samt särskilt utvalda 
punkter som alla nämnder och bolag ska kontrollera tas med i årets 
interkontrollplan. För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen 
tillförs efter beslut av verksamhetsansvarig uppgift om - hur och när kontroll 
ska ske - vem som ska göra den och - vart resultatet ska rapporteras. 
Flera kontrollpunkter berör hela kommunkoncernen men kontrolleras 
centralt. Internkontrollpunkter markerade med * ska dock återfinnas i 
samtliga kommunkoncerns internkontrollplaner och återrapporteras till 
respektive nämnd/bolag.  
Dessa uppgifter redovisas i detalj i uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Utkast Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunens bolag 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 182 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2021/402 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för 
Kommunstyrelsens egen verksamhet. Delårsbokslutet per 31 augusti 
överlämnas för vidare hantering inom ramen för Kungsörs kommuns 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen prognosisterar ett överskott på 4 381 tkr för 
året. Överskottet hänförs till flertalet rättelser av historisk bokföring. Bland 
annat har 7 249 tkr i återbäring på insatskapital hos Kommuninvest 
ekonomisk förening ackumulerats på ett skuldkonto tidigare år men bokförs 
numera som intäkter i stället. Andra historiska rättelser avseende 
exploateringsredovisningen påverkar det samlade resultatet positivt med ca. 
3 440 tkr. Reavinster från försäljningsintäkter har tidigare bokförts som 
anläggningstillgångar och skrivits av. Rättelserna är inte 
likviditetspåverkande.    
Kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna redovisar ett sammanlagt 
underskott på -1 569 tkr. Tidigare års underskott har haft annan finansiering 
som inte längre finns tillgänglig, såsom statsbidrag från Migrationsverket 
vilket inte längre inkommer i någon större omfattning till kommunen.    
Under året har rivning av silon vid hamnen genomförts och 
kostnaden prognostiseras till 3 250 tkr. Även sanering 
av Björskogsskolans skolgård har genomförts till en kostnad av -1 500 tkr. 
Sanering klassas inte som investering och kostnaden bedöms inte vara en 
skolkostnad varför den inte heller har påförts Barn- och 
utbildningsnämndens budget.  
Under året har Covid-19 fortsatt påverka samtliga av 
kommunstyrelseförvaltningens enheter i olika grad och på olika vis. 
Gemensamt för alla är att den speciella situationen har krävt förändrade 
arbetssätt, exempelvis arbete på distans, digitala möten och förändrade 
kontaktstrukturer.   
Väsentliga händelser i korthet  

• En ny serviceenhet inom förvaltningen.  
• Utveckling av processer och styrande dokument.  
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• Rivning av Silon vid hamnområdet, påbörjad utveckling av 
området.  

• Vi är bland de 10 bästa i hela landet i Svenskt Näringslivsranking.  
• Byggnation av nya förskolan Paletten är påbörjad.  

Antagen detaljplan för DP Oden, Tallåsgården/trygghetsboende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
T.f. Ekonomichef Marko Ravlic  
Jasemin Bill  
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§ 183 Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 
Diarienummer KS 2021/353 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att priserna för den inomkommunala trafiken ska 
var enligt Kollektivtrafikförvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland har inkommit med en 
skrivelse gällande beslut om priser i kollektivtrafiken år 2022. I syfte att öka 
det kollektiva resandet samt att bibehålla eller öka intäkterna från 
kollektivtrafiken har Kollektivtrafikförvaltningen genomfört utredningen 
Kundkoll. I utredningen togs förslag på en enklare zonstruktur, tydligare 
produktflora och nya biljettpriser fram. Kommunerna beslutar om priser i 
den inomkommunala trafiken. För att Kollektivtrafikförvaltningen ska ha 
möjlighet att uppdatera priserna tills de nya zonerna och produkterna införs i 
januari 2022 efterfrågas besked om vilka priser kommunerna beslutat om 
senast den 30 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Beslut om priser i kollektivtrafiken 2022 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen 
Stefan Lejerdahl  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (25) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Diarienummer KS 2021/49 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 6 – 10 september 2021. 
Med stöd av gällande delegation förordnas följande person att utöver egen 
tjänst vara kommundirektör: 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh under perioden 6 – 10 september 
2021.Dnr KS 2021/256 
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§ 185 Meddelanden - Avtal 2021 
Diarienummer KS 2020/467 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

• Överlåtelse av verksamhet och tillgångar tillhörande 
räddningstjänsten i Kungsör. Avtalspart: Kommunalförbundet 
Mälardalens Brand- och räddningsförbund. 

Överlåtelsen gäller från och med 2021-01-01.  
Dnr KS 2020/466  

• Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia.  
Avtalspart: Adlibris AB  

Avtalstid:2020-12-01 – 2021-11-30. Dnr KS 2020/477  

• Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och Kungsörs film- 
och teaterförening. 

Avtalstid: 2021 – 2024. Dnr KS 2020/488  

• Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m – 
LOK 20 
Dnr KS 2020/491  

• Onlinekurser – Officepaketet. 
Avtalspart: Lexicon Interactive AB. Avtalstid: 1 år Dnr KS 
2020/486  

• Tilläggsavtal nr 2 – konsultuppdrag W3D3.  
Avtalspart: Mikael Skareflod Dnr KS 2021/7  

• Nyttjande av mark för led - Lockmora 1:32.  
Avtalspart: Kungsörs Sportklubb. Dnr KS 2021/29  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
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§ 186 Meddelanden - Synpunkter 2021 
Diarienummer KS 2020/462 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

• Välkomsthälsningen med blommor i slänten. Dnr KS 2021/389 
• Se över ridhuset i Klämsbo. Dnr KS 2021/418 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 24 (25) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 Övriga frågor och svar på tidigare övriga 
frågor 
Diarienummer KS 2021/68 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar frågorna och svaren 

Sammanfattning 
Under mötet ställs följande övriga frågor: 
Madelene Fager (C) ställer frågorna 
* Hur planerar ni utifrån FNs klimatrapport för att minska utsläppen från vår 
verksamhet? 
* Hur arbetar ni med frågan om klimatanpassningar? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer på nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde med svar på frågorna. 
  
Niklas Magnusson (M) ställer följande fråga: 
Är det tidigare svaret som getts att det är tekniska chefen som har möjlighet 
att fatta beslut om permanenta hastighetssänkande åtgärder korrekt? Vart 
ligger det formella ansvaret för att kunna fatta detta beslut enligt 
reglementen och delegation? Niklas önskar ett klargörande kopplat till de 
styrande dokumenten i frågan. 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer på nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde med svar på frågorna. 
 
Under mötet besvarades tidigare ställda frågor: 
Claes Wolinders (L) fråga från kommunstyrelsen i augusti 2021 vad som 
händer med återvinningsstationerna där det ofta är fullt och skräpigt. 
Svaret har getts från tekniska chefen Rune Larsen: 
För närvarande diskuteras följande förändringar: 
 

1. Inget stängsel sätts upp för att motverka nedskräpning vid 
återvinningsstation 8575, P-plats Runnavägen/ Kungsringen. 
Stationen måste flyttas. Marken ska exploateras och kommunen 
återkommer med förslag på ny placering på station. Vid ny placering 
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ska inhägnad samt belysning sättas upp från start för att motverka 
nedskräpning.  

2. Återvinningsstation 13777, Hornsgatan 4. Förslag att sätta upp 
gunnebostängsel för att motverka nedskräpning. För denna 
investering önskas ett förlängt alternativt permanent bygglov (idag 
tidsbegränsat till juni 2022) Kommun/Förpackningsindustrin (FTI) 
ska diskutera belysningslösning vid nästa möte 29 september. 
Permanent bygglov är sökt av FTI.  

3. Återvinningsstation 17131, Valskog. Kommunen letar alternativ yta 
för denna för att frigöra p-platser. Förvaltningen återkommer med 
förslag. 

4. Återvinningsstation 8575 Torsgatan/Kungsringen – kan det bli 
aktuellt med en flytt. Förvaltningen återkommer med förslag.  

5. Kommunen är intresserad av att FTI etablerar en ny 
återvinningsstation utanför Kungsör, exempelvis i Torpa. FTI är 
intresserad av detta om en strategisk placering kan hittas som kan 
användas av ett större glesbygdsområde. Förvaltningen återkommer 
efter dialog med FTI.  

Frågorna kommer att bearbetas framöver i ortsutvecklingsgruppen. 
Petter Westlund (C) ställde i augusti frågan om Kungsör har för avsikt att 
skriva under demokratideklarationen som bland annat Länsstyrelsen arbetar 
med nu under demokratiåret. 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att denna fråga inte är aktuell 
längre då åtagandet går ut 2021 och detta är bara en av de aktiviteter man 
kan göra under demokratiåret, och få kommuner har också skrivit på 
deklarationen. Vi ska däremot diskutera medverkan under länsstyrelsens 
arrangemang demokrativeckan vilken blivit framskjutet till slutet på 
november 2021 på grund av pandemin.  
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