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§ 1 Ekonomisk uppföljning  
Diarienummer KS 2020/468 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden samt 
Socialnämnden att återkomma under 2022 med åtgärder för budget i balans 
för 2022. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att återkomma med åtgärder för budget i balans på sikt utifrån de 
ekonomiska förutsättningar som nämnden har. 

Sammanfattning 
T.f ekonomichef Marko Ravlic redogör för preliminärt bokslut 2021 för 
kommunen som pekar mot ett överskott på 22,2 miljoner kronor. 
Förändringar sen senaste prognosen som påverkar resultatet positivt är bland 
annat statsbidrag och en positiv befolkningsutveckling. En del av 
överskottet kommer i bokslutsarbetet föreslås avsättas till kommande 
utgifter för kommunens miljöskuld. 
Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har inkommit med sina 
ekonomiska uppföljningar för en ekonomi i balans. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserade i november ett underskott om -3 000 
tkr medan socialnämnden prognostiserade ett överskott om +1 500 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden har dessutom inkommit med svar kopplat till 
hur nämnden ska nå en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden 
anser att man inte kan nå en budget i balans på kort sikt utan att reducera 
antalet anställda inom förvaltningen. För att klara av att bedriva 
verksamheten anses detta inte vara en möjlighet. Socialnämnden har inte 
inkommit med ytterligare åtgärder för en budget i balans för 2021 då 
nämnden prognosisterar ett överskott för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2021-12-14 § 121 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-12-15 § 109 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-12-15 § 110 Svar till KS om sparåtgärder 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
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§ 2 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Information som getts på kommunstyrelsen 2021-01-31 

• Västra Mälardalen i Samverkan 
Styrelseledamot Claes-Urban Boström informerar om verksamhetsplan och 
pågående projekt. Dnr KS 2021/169 

• Miljöstrateg Theres Andersson har svarat på en enkät till 
Länsstyrelsen gällande Återrapportering av IAS-åtgärder (invasiva 
arter) som har utförts inom kommunen under 2021 
  

• Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) 
Mikael Peterson berättar att Köping efter årsskiftet tagit över 
ordförandeskapet i två år och för närvarande är det Ola Saaw som innehar 
posten. Rekrytering av ny förbundschef pågår, annonsen är ute för 
närvarande. 

• Strategisk regional beredning (SRB) 
Mikael Peterson berättar att Hässlö flygplats är ett aktuellt ämne som 
kommer till SRB i februari och att finansieringslösningar för närvarande 
diskuteras.  

• Idrotts- och kulturråd 
Linda Söder Jonsson berättar från senaste mötet där bland annat 
hantverksföreningarna i Västmanland presenterat sig och att man fått 
information från arkiv Västmanland. Föreningarna har en stor utmaning att 
bedriva sin verksamhet med anledning av situationen med covid.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14  
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§ 3 Svar på medborgarförslag - Bullerskydd 
Diarienummer KS 2021/189 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: Skvalbacken och österut, vid 
Rabostan och vid Runnavägen-Rybacksvägen. Förslagsställaren föreslår att 
lokala entreprenörer och företag skulle kunna vara delaktiga i att finna en 
lösning på upplevda bullerproblem. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att buller från E 20 är 
något som Trafikverket bör hantera. Eventuella åtgärder som byggandet av 
bullervallar skulle dessutom hamna inom vägområdet för E 20. KKTAB 
föreslår därför att medborgarförslaget, och det tilläggsförslag som 
inkommit, tillställs Trafikverket för eventuella åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bullerskydd 

Skickas till 
Thomas Andersson 
KKTAB  
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§ 4 Svar på medborgarförslag - Farthinder till 
Fredsgatan 
Diarienummer KS 2020/411 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och 
behandlar ärendet i budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Fredsgatan. Efter uppdrag från KS, har KKTAB genomfört 
hastighetsmätningar och kan konstatera att behov av fartdämpande åtgärder 
föreligger. KKTAB förslår därför, att det byggs ett upphöjt farthinder med 
tillhörande vägmarkering och skyltning. 
Kostnad för föreslagen åtgärd är beräknad till 50000kr och hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
förslaget och behandla ärendet i budgetberedningen. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar på avslag till medborgarförslaget. 

Beslutsordning 
Mikael Peterson ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 

Skickas till 
Birgit Cato-Berwick 
KKTAB 
Ekonomichefen  
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§ 5 Svar på motion - Valstugor vid val på stora 
torget i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/423 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Stellan Lund (M) och Bo Granudd (M) reserverar sig muntligt till förmån 
för Stellan Lunds yrkande. 

Sammanfattning 
Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska tillhandahålla 
valstugor för samtliga partier i kommunfullmäktige som önskar få disponera 
en sådan i samband med kommunalval och att  
 
 

• stugorna placeras på Stora torget på ett trevligt sätt så att det emellan 
dem bildas ett valtorg  

• de partier som får förfoga över en valstuga också ska bemanna dem 
under minst vissa tider under valrörelsen så att de ibland används 
samtidigt  

• alla stugor ska vara målade i samma färg och affischer och budskap 
ska få sättas upp på dem  

• stugorna ska vara tillgängliga för partierna minst fyra veckor före 
valet. 

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 
organisation. Kommittén är positiva till idén om att möjliggöra för partierna 
att på något sätt synas tillsammans på torget under en kortare tid innan valet, 
eventuellt med en inhyrd stuga. Däremot inte att kommunen ska köpa in 
stugor till alla eller att partierna har möjlighet att bemanna dem i fyra veckor 
som föreslås i motionen. Hänsyn behöver tas till valsamordnarna i 
respektive parti och deras arbetsbelastning. Kommitténs medlemmar 
kommer att undersöka möjligheter till en mindre insats för att partierna ska 
kunna synas tillsammans inför valet exempelvis genom att hyra/låna 
valstugor av Lions eller Hembygdsföreningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsordning 
Mikael Peterson ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Gruppledarna  
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§ 6 Svar på motion – Byt ut skolledningen på 
grund av låga betyg i skolan 
Diarienummer KS 2021/508 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Roland Jansson skickat in en motion med 
krav på att skolledningen skall avsättas på grund av att de avgångsklasser 
som lämnat skolan i Kungsör haft bland de lägsta betygen i landet enligt 
motionären. 
I Kungsörs kommuns delegationsordning framgår det hur 
uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av vem. I de fall då det 
rör sig om en förvaltningschef så är det kommundirektören som hanterar 
dessa frågor och ska efter samråd med ordföranden i nämnden komma fram 
till ett beslut. 
Utförligare redogörelse av grunden för ställningstagande i frågan framgår i 
till ärendet tillhörande tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 

Skickas till 
Sverigedemokraterna, Roland Jansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 
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§ 7 Ägarombud till Energikontorets stämma 
Diarienummer KS 2021/572 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige utser Rune Larsen som 
ombud på Energikontoret i Mälardalen AB:s stämma i maj 2022 
  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att Kungsörs kommun skulle köpa in 
sig i Energikontoret i Mälardalen AB den 21 april 2021.  
Energikontorens uppdrag är att vara expertorgan i klimat och energifrågor. 
Energikontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetens-
resurs inom området. Kontoret ansvarar också för utveckling och 
samordning av energi- och klimatrådgivningen. 
Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en kommun och Kungsör 
kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan möjligheten ges via 
Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa konsulttjänster. 
Från det att vi blev delägare har Rune Larsen varit Kungsörs representant i 
Energikontoret i Mälardalens AB:s styrelse som suppleant och det är även 
en suppleantplats Kungsör får efter stämman. 
Att vi föreslår och har Rune Larsen som vår representant är för att det är 
oerhört viktigt att vår representant känner till kommunens och näringslivets 
behov, resurser och kapacitet och kan arbeta i styrelsen för att försöka 
förändra och förbättra möjligheterna för vårt lokala näringsliv så att 
Kungsörs kommuns möjligheter att locka nya företag ökar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Energikontoret i Mälardalen AB 
Rune Larsen  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 11 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Riktlinje för investeringar 
Diarienummer KS 2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den nya riktlinjen för 
investeringar för Kungsörs kommun. 
Kommunfullmäktige upphäver det tidigare beslutet för riktlinjer för 
investeringar för Kungsörs kommun (KS 2015/253). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för investeringar 
för att Kungsörs kommun ska följa lagstiftningen (Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning). Riktlinjen har dessutom reviderats för att 
tydliggöra vikten av vilka konsekvenser en investering och dess del i 
budgetprocessen. Den nya riktlinjen tydliggör även fördelning av kostnader 
vid utredning av investeringar. Revideringen av investeringsprocessen är 
även en del av att svara upp på den utredning som KPMG har gjort av 
investeringsprocessen i Kungsörs kommun under 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef  
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§ 9 Komplettering av beslut om ändring av 
avfallstaxa 2022 
Diarienummer KS 2021/279 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den nya avfallstaxan 
från och med 1 april 2022, under förutsättning att övriga 
medlemskommuner antar densamma. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Sverige har fått ett nytt uppdrag att hantera returpapper från 
den 1 januari 2022. Då VafabMiljö som kommunalaktör har ansvaret för 
hanteringen av returpapper i Kungsörs kommun behöver avfallstaxan höjas 
från och med 1 april för att finansiera det ökade ansvaret. Under 2022 
kommer ett projekt kopplat till hanteringen av returpapper genomföras där 
bästa möjliga lösningar för de olika förutsättningar som finns i regionen 
identifieras och plan för genomförande tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Avfallstaxa 2022 

Skickas till 
VafabMiljö 
Medlemskommunerna  
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§ 10 Verksamhetsplan och budget 2022 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2021/563 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023-2024. 

Sammanfattning 
Gemensam hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin verksamhetsplan och 
budget för 2022 med plan för 2023-2024 samt interkontrollsplan för 2022. I 
verksamhetsplan med budget för 2022 framgår även de åtgärder som ska 
vidtas för en budget i balans för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Verksamhetsplan, budget och Interkontrollplan 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd  
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§ 11 Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten 
AB 
Diarienummer KS 2021/565 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige utökar borgen med 3 800 
tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa. 

Sammanfattning 
Kungsörs Vatten AB har en större investering framför sig med att förse ett 
nytt bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp i Klämsbo. Kungsörs 
Kommunteknik AB planerar att under 2022 att påbörja ett planarbete som 
möjliggör en utökning av detta område med 12 nya tomter.  
Investeringssammanställning redovisas inte kostnadsmässigt per objekt av 
upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KVAB 2021-11-24 § 41 VA-utbyggnad Klämsbo - Lockmora 1:32 samt 
ansökan om utökat borgensåtagande 

Skickas till 
KVAB:s styrelse 
Rune Larsen VD 
Claes-Urban Boström Kommundirektör 
Marko Ravlic t.f. Ekonomichef  
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§ 12 Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023 - 2024 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund VMKF 
Diarienummer KS 2021/582 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har inkommit med sin 
budget och verksamhetsplan för 2022 med plan för 2023-2024. Budget och 
verksamhetsplanen redogör för vilka mål som VMKF har samt deras budget 
och hur fördelning är mellan medlemskommunerna under 2022. Förbundet 
redogör även för vilka effektiviseringar de har genomfört samt vilka 
effektiviseringar som ska genomföras under 2022 för att klara av en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-12-15 § 35 Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 

Skickas till 
VMKF  
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§ 13 Socialnämnden - Detaljbudget 2022-2024 
inklusive mål och investeringsbudget 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med sin detaljbudget och mål för 2022. 
Socialnämnden har tagit fram mål som är kopplade till 
Kommunfullmäktigemålen som berör Socialnämnden samt 
nyckeltal/indikatorer för respektive mål. I Socialnämndens detaljbudget 
framgår det hur nämnden har fördelat sina resurser samt till vilka enheter. 
Socialnämnden lyfter även vilka fortsatta behov som nämnden står inför 
2022 och kommande år. 

Beslutsunderlag 
SN 2021-12-14, § 122 Detaljbudget 2022-2024 inklusive mål och 
investeringsbudget 

Skickas till 
Socialnämnden  
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§ 14 Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2021/541 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljbudgeten för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen att 
inkomma med åtgärder för att få en ekonomi i balans för gemensamma 
verksamheterna ekonomi, HR samt kansli. 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) deltar inte i beslutet. 

Särskilda yttranden 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) framför följande: Centerpartiet 
är positiva till att det nu finns ett samlat budgetdokument för 
kommunstyrelsen som utgår från FN:s globala mål i agenda 2030.  Vi är 
positiva till att vi i budgetprocessen har fått gehör för att flera frågor inom 
miljöområdet, med tydliga miljökrav i upphandling, insamling och sortering 
av verkssamhetsavfall, energianvändning och minskad förbrukning av 
fossila bränslen. Det är också positivt att kommunen nu investerar i nya 
staket i våra hagmarker och i gång- och cykelvägnätet. Vi saknar dock flera 
prioriteringar som vi föreslagit i budgetarbetet för 2022, såsom stärkt 
naturvård, digitalisering och näringsliv. 
Centerpartiets sammanfattande ställningstagande är följande; 

• Det saknas tydliga mål och indikatorer för kommunstyrelsen som går 
att följa upp i del- och årsredovisningar och det är svårt att utläsa vad 
kommunstyrelsen avser att göra inom angivna mål. Indikatorerna i 
dokumentet svarar inte heller upp mot KS mål och nya indikatorer 
bör tas fram. 

• Vi vill se en effektivisering av kommunens administrativa 
stödprocesser och ställer oss frågande inför den utökning som nu 
sker med närmare 1 miljon kronor inom posten gemensamma 
kostnader. Kommunstyrelsen kostnader för administration bör 
minska inte öka som nu är fallet. 

• Investeringsbudgeten redovisas inte per objekt vilket är en stor brist i 
fråga om transparens. 

• Vi vill att kommunstyrelsen även prioriterar stärkt naturvårdsarbete, 
digitalisering och bredbandsutbyggnad samt stärkt samarbete med 
näringslivet för fler i jobb. 
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• Det saknas en beskrivning av vad som ska göras inom området 
kvalitet, miljö och jämställdhet. Kommunstyrelsen bör precis som 
övriga nämnder leverera även på denna punkt. 

• Kommunstyrelsen bör i likhet med övriga nämnder se över sina 
kostnader och återkomma med ett förslag på en långsiktig budget i 
balans. Den beslutade granskningen bör genomföras (KS 2020/90) 

  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat mål och budget dokumentet 
för kommunstyrelsens egen verksamhet för 2022 med detaljbudget för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. I dokumentet framgår förslag på 
fördelning av medel inom kommunstyrelsens egen verksamhet samt vissa av 
utmaningar som kommunstyrelsens egen verksamhet står inför. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 

Skickas till 
Kommundirektör 
Controller Margareta Larsson  
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§ 15 Uppföljning av livsmedelsplan 
Diarienummer KS 2021/550 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
I Kungsörs kommuns livsmedelsplan som antogs den 6 april 2020 av 
kommunfullmäktige anges att en årlig uppföljning av planen ska 
genomföras. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala 
strategin och har fyra fokusområden: Upplevelsemat, Krismat, Viltmat samt 
Kommunens mat. 
Under 2021 genomfördes aktiviteter inom samtliga fyra fokusområden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Felipe Rivera 
Ida-Maria Rydberg 
Lina Ekdahl 
Therés Andersson 
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§ 16 Uppföljning av lokala avfallsplanen 
Diarienummer KS 2021/552 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den lokala handlingsplanen kopplat till avfallsplanen bidrar till att uppnå de 
regionala målen och delmålen som i sin tur har en tydlig koppling till flera 
av de globala målen och några av de nationella miljömålen. 
Handlingsplanen anger att en årlig uppföljning ska delges kommunstyrelsen. 
Vissa delar av handlingsplanen har inte kunnat genomföras då det varit 
förseningar på regional nivå och hos Vafab Miljö. Förseningarna beror 
delvis på covid men framför allt på att avfallsplanen antogs senare än vad 
som planerats från början.  
Då avfallsplanen sträcker sig fram till 2030 så är det ett långsiktigt arbete 
som fortfarande bara är i sin början. Många aktiviteter har genomförts och 
ännu fler påbörjats och förhoppningen är att kunna arbeta i kapp de 
förseningar som uppkommit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Therés Andersson  
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§ 17 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
investeringsprocessen 
Diarienummer KS 2021/490 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Granskning 
investeringsprocessen” som sitt eget 

Sammanfattning 
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
övergripande investeringsprocess. Det huvudsakliga syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunens övergripande 
investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Revisionsrapporten visar 
att det finns brister i investeringsprocessen idag och föreslagit åtgärder för 
att få en bättre investeringsprocess. 

Beslutsunderlag 
Granskning av investeringsprocessen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Rapport på granskning av investeringsprocessen 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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§ 18 Svar på remiss - En förbättrad 
förpackningsinsamling 
Diarienummer KS 2021/578 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utveckla svaret till att 
överensstämma med svaret som Vafab Miljö och Fagersta kommun gett i 
sina remissyttranden. 

Sammanfattning 
Det vi nu pratat om en tid och haft våra farhågor inför har nu landat på 
samtliga kommuners bord. Miljödepartementen har skickat ut en handling 
och förslag på hur de anser att förpackningsinsamlingen bör förändras och 
förbättras. Vi är inte remissinstans men vi anser att vi bör svara även om vi 
antar SKR:s svar som vårt. SKR har skrivit ett yttrande som väl följer 
Kungsörs åsikter i detta ärende och det yttrandet tycker vi att Kungsörs 
kommun ska ställa sig bakom då det bättre speglar kommunernas 
möjligheter och behov. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SKR:s yttrande förpackningsinsamling.  

Skickas till 
KKTAB 
Rune Larsson VD för KKTAB 
KFAB 
Mats Åkerlund VD för KFAB 
Miljöstrateg Theres Andersson 
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§ 19 Svar på remiss - Länstransportplan 2022 - 
2033 
Diarienummer KS 2021/474 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig över 
länstransportplan 2022–2033 i Västmanlands län. Kommunen anser att 
länstransportplanen är väl genomarbetad och informativ. Synpunkter som 
bland annat lyfts fram är utbyggnad av riksväg 56 och E20 samt en översyn 
av det statliga vägnätet i Kungsör och utbyggnad av regionala cykelvägar. 
Det framförs även synpunkter om kapacitetshöjande åtgärder på 
Svealandsbanan och Mälarbanan samt behov att lyfta trender och utveckling 
i transportsystemet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Länstransportplan 2022–2033 

Skickas till 
region@regionvastmanland.se 
Utvecklingsstrateg  
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§ 20 Svar på remiss - Räddningstjänsten 
Mälardalens förslag till handlingsprogram för 
räddningstjänst enlig Lag om skydd mot 
olyckor 2022 
Diarienummer KS 2021/559 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samrådsyttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Mälardalen (RTM) har tagit fram ett handlingsprogram 
för 2022 och önskar medlemskommunernas yttrande innan fastställande av 
handlingsprogrammet.  
RTM har önskat svar till 24 januari men svarstid är förlängd till efter 
kommunstyrelsens januarisammanträde. 
Handlingsprogrammet i sin helhet är välskriven och beskriver på en lagom 
avvägd nivå risker inom förbundet och i medlemskommunerna. Kungsörs 
kommun har i sitt yttrande lämnat ett antal förslag på förbättringar. 
Svaret är skrivet av säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén på Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samt kommundirektör Claes-
Urban Boström. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Handlingsprogram 2022 

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Andreas Ahlsén  
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§ 21 Korrigering av tidigare beslut - 
Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022 
Diarienummer KS 2021/543 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och 
tekniska chefen, var för sig eller två i förening, är kommunens 
firmatecknare 2022. 

Reservationer 
Bo Granudd (M) och Stellan Lund (M) reserverar sig enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutade i december om firmatecknare för Kungsörs 
kommun. Moderaterna protesterade då mot den otydlighet vi upplevde med 
att det i skrivningen stod att antingen en tjänsteman ELLER två tjänstemän i 
förening skulle vara kommunens firmatecknare. Formuleringen ändrades då 
till att alltid vara två tjänstemän i förening. 
I januari föreslås kommunstyrelsen att fatta ett nytt beslut enligt det första 
förslaget för att förenkla hanteringen av vissa ärenden.  
Moderaterna reserverar sig mot detta beslut. Dels anser vi att formuleringen 
är otydlig om den inte kompletteras med när det är tillåtet med en 
firmatecknare och när det krävs två i förening. 
Vi ser också firmateckning som en del i den interna kontrollen och anser 
inte att det är lämpligt att endast ha en tjänsteman som firmatecknare utan 
anser att även någon av kommunens högsta politiker bör vara firmatecknare 
i kombination med någon av de högre tjänstemännen. 
Att få tag på två personer som sitter i samma hus ser vi inte som något större 
hinder i processen.  
Moderaternas förslag är således att kommunens firmatecknare ska utgöras 
av Kommunstyrelsens ordförande alternativt Vice ordförande i kombination 
med Kommunchef alternativt Ekonomichef. 
  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna 
Kungsörs kommuns firma. Detta kan vara till exempel på köpekontrakt, 
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och 
tekniska chefen, var för sig eller två i förening, är kommunens 
firmatecknare 2022. 

Överläggning 
Ordförande Mikael Peterson finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
beredningens förslag.  

Yrkanden 
Bo Granudd (M) yrkar på kommunstyrelsens ordförande alternativt 
kommunstyrelsens vice ordförande alltid i förening med kommundirektör 
eller ekonomichef ska teckna kommunens firma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Sparbanken Västra Mälardalen  
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§ 22 Fullmakt att föra kommunens talan 2022 
Diarienummer KS 2021/570 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga följande personer att för 
kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2022  

1. vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – 
kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara 
Jonsson, tillförordnad ekonomichef Marko Ravlic samt tekniska 
chefen Rune Larsen var för sig eller de som de genom 
delegationsbeslut förordnar i sitt ställe,  

  
2. beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden hos 

Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.  
Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i dessa 
frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i samband med 
sådana förrättningar. Företräds kommunen av utomstående är det den som 
delegerat rätten att föra talan som ska underteckna överenskommelser.  
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut fattat 2021-01-25 § 16 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt att föra 
kommunens talan. Det senaste beslutet togs i januari 2021 och detta beslut 
ersätter detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Skickas till 
De bemyndigade  
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§ 23 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.  

Sammanfattning 
Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungsörs kommuns 
lokala trafikföreskrifter: 
1960 2021:6 – hastighetsbegränsning 30 km/tim på bland annat Frejgatan 
och Kaplansgatan, Kungsör. Dnr KS 2021/558 
Ordförande Mikael Peterson beslutade 2022-01-17 att kommunstyrelsens 
sammanträde måndagen den 31 januari 2022 genomförs på distans. KS 
2022/62  
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§ 24 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avta som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• Microsoft online kurser. Dnr KS 2022/29 
• Medborgarlöften 2022 i Kungsörs kommun - överenskommelse 

mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2022/33  
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§ 25 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen: 

• Borgvik, Samråd / Plan för byggnation. Dnr KS 2022/12 
• Besviken pendlare. Dnr KS 2021/560 
• Nyröjt område i Valskog. Dnr KS 2021/576  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 31 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• 21:37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 
• Reviderat cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. för år 2022  

• 21:46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022  
• 21:47 Riktlinjer för distansarbete  
• 21:48 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 

och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
• 21:49 Budgetförutsättningar för åren 2022-2024 
• 21:50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022 
• 21:51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 
• 21:52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2021, 2022 och 2023 
• 21:53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
• 21:54 Prolongering av Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR 
• 22:01 Ändringar i socialförsäkringsbalken från och med 1 januari 

och 1 februari 2022 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-04  
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§ 27 Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

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

Sammanfattning 
1. Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen i oktober 2021 om 

kommunstyrelsens sammanträden inte ska börja tidigare då de 
beräknas bli långa.   

Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat 
frågan och konstaterar att frågan om starttid på bland annat 
kommunfullmäktige diskuterades i kommittén för ett år sedan och inget 
önskemål om förändring beslutades. Såväl dagtid som kvällstid har för- och 
nackdelar. Det är upp till ordföranden att utifrån planerad dagordning 
möjligen justera starttid om möten riskerar att bli långa, men då får det ske 
för enskilda möten.  
 

2. Niklas Magnusson (M) frågade på kommunstyrelsen i oktober 2021 
efter att politiken ska få mer utrymme att föra dialog under 
sammanträdena.  

Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat 
frågan. Kommittén konstaterar att frågan om hur stor del av tid på möten 
som läggs till externa besökare och tjänstemän i ärenden planeras av 
presidierna och sköts under mötet av ordföranden.  

3. Roland Jansson (SD) ställde frågan i november 2021 kring Drottning 
Kristinas ridled som enligt uppgift är igenväxt, och undrar hur 
kommunen arbetar med den. 

En översyn kommer att ske tillsammans med Länsstyrelsen då detta är i 
mångt och mycket ett antikvariskt bekymmer som måste hanteras varsamt 
och i samverkan med Länsstyrelsen. Om det visar sig att åtgärderna som 
måste vidtas är hanterbara ekonomiskt så kommer de att belasta den pott på 
3,5 mkr i koncernbidrag från bolagen avsatta 2021 till bland annat 
friluftsliv, spår och leder.  
Därmed är samtliga frågor från 2021 besvarade. 
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Nya övriga frågor 
1. Madelene Fager (C) frågar om fortsatt process gällande eventuell 
försäljning av Drotten fortskrider efter att kommunstyrelsen haft besök av 
en intressent under hösten och vad som i så fall händer med de verksamheter 
som befinner sig i lokalerna.  
Svaret ges av Ordförande i KKTAB Rigmor Åkesson att nästa steg är att 
provborra och utvärdera resultatet av detta. Svaret kommer att kunna ge en 
indikation på kostnad för att åtgärda miljöskuld och först då kan fortsatt 
planering ske och en dialog föras med intressenter och hyresgäster.   
2. Roland Jansson (SD) frågar om kommunen kan göra mer för att påverka 
trafikverket att åtgärda den farliga sträckan på riksväg 56 från Kungsör mot 
Stora Sundby.  
Svaret ges av Mikael Peterson att kommunen i de sammanhang de får 
möjlighet har påtalat och fortsätter påtala detta till trafikverket trots att dessa 
inte själva identifierat denna sträcka som prioriterad. 
3. Roland Jansson (SD) frågar om det fortfarande är stängt för allmänheten i 
Lockmora på grund av inre skadegörelse. 
Svaret ges av kommundirektör Claes-Urban Boström att renovering pågår 
och att beräknad öppning efter saneringen är under våren.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Skickas till 
Frågeställarna 
Samtliga sekreterare och ordförande i kommunen 
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