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§ 28 Styrning och ledning av arbetet med 
Informationssäkerhet - presentation av 
revisionsrapport 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om innehållet i revisionsrapporten utifrån 
Myndigheten för Samhällsskydds- och Beredskap (MSB) struktur. Bland 
annat organisering och ansvarsfördelning kring informationssäkerhet och it-
säkerhet.  
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§ 29 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
inkomma med åtgärder för en budget i balans 2022 för gemensamma 
verksamheterna ekonomi, kansli och HR. Kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsgrupp, KLG, kommer att hantera frågan och återkommer med 
förslag till åtgärder till kommunstyrelsen i mars. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inte inkommit med någon 
ekonomisk uppföljning då nämndernas sammanträden ännu inte har varit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, KLG  
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§ 30 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande SKR - 
Skolanalys 
Diarienummer KS 2021/419 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. Arbetet med SKR:s satsning Skolanalys 
syftar till ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar 
för förbättrade skolresultat. Processen beräknas pågå under cirka ett års tid. 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh och barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Angelica Stigenberg presenterar upplägget 
för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
BUN 2022-01-26 § 2 SKR - Skolanalys  
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§ 31 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Information som lämnas på kommunstyrelsen 2022-02-28, samtlig av 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson 
Räddningstjänsten Mälardalen bland annat gällande 

• Framtida stationer 
Strategisk regional beredning bland annat gällande 

• Tåg 255 Stockholm-Oslo  
• Västerås flygplats 

Arbete med att bekämpa vildsvinen i Kungsör 
Säkerhetspolitiska läget och åtgärder i Västmanland med anledning av 
kriget i Ukraina 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
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§ 32 Svar på medborgarförslag - Ploga banor på 
isen vid Skillingeudd 
Diarienummer KS 2019/31 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag 
att undersöka om någon förening kan ta på sig detta ansvar. 
Återrapportering sker till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Elin Bergström har skickats in ett medborgarförslag om att kommunen 
plogar upp två banor vid Skillingeuddbadet på vintern när isen håller. Dels 
en bana som är som en längre sträcka som man kan åka runt och dels ett 
område som barn och vuxna kan spela hockey på. Då kan medborgarna 
komma ut och röra på sig genom att åka skridskor eller spark. Det skulle 
även vara bra om man kunde använda huset vid badet som en värmestuga 
där man kunde äta sin matsäck och värma sig.  
Det finns redan grillmöjligheter och det skulle vara roligt om 
kommuninvånarna får ytterligare en mötesplats som bjuder in till rörelse. 
  
KKTAB tycker att detta är en god idé, men att bolaget inte kan hantera 
denna typ av arbeten. Detta beror på att vid arbete på islagt vatten krävs det 
mycket förarbete samt kontroll av isen, upprättande av anpassat 
arbetsmiljöplan, upprättande av en borrplan i det gällande området på isen, 
samt mätningar av isen tjocklek 3 gånger per vecka. Investeringar för att 
maskiner som skall utföra arbete är godkänt och certifierad för arbete på 
islagda vatten. 1 arbetsledare samt 2 anställde måste vara representerat 
under varje arbetsmoment, särskilt godkända arbets-/skyddskläder för denna 
typ av arbeten. Fordon som nyttjas på islagt vatten måste utrustas med 
säkerhetsutrustning för att vara godkänt.  
  
Detta kommer att innebära en investeringskostnad för maskiner och 
utrustning på ca 225 000 kr samt en årlig driftskostnad per säsong (nov-
mars) på ca 175 000 kr. Orsaken till detta är att det ställs helt andra krav när 
ett bolag ska hantera slika arbeten än om en förening gör detta. 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 8 (24) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
  
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2019-04-08 § 29 Medborgarförslag - Gör banor på isen vid 
Skillingeuddsbadet 

Skickas till 
Elin Bergström 
KKTAB 
Kultur och fritid  
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§ 33 Svar på medborgarförslag - Lägg ut 
grusvägunderhållet, sommartid, på entreprenad 
Diarienummer KS 2021/453 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet enligt följande: 
Centerpartiet delar bilden att standarden på de enskilda vägar som 
kommunen sköter sommartid är undermålig. Vi anser därför att kommunen 
bör titta vidare på det förslag som ställs i medborgarförslaget om att lägga ut 
vägunderhållet av de enskilda vägar som kommunen sköter på entreprenad, 
likt vintertid. Ett annat alternativ är att se över ansvarsfördelningen och 
lämna över ansvaret till samfällighetsföreningar. 

Sammanfattning 
Kurt Johansson föreslår i ett medborgarförslag att grusvägsunderhållet 
sommartid läggs ut på entreprenad för att höja vägstandarden. Kurt 
Johansson anför vidare att det är en kapacitetsbrist som är orsaken till att 
vägunderhållet upplevs som eftersatt. 
Kungsörs KommunTeknik AB har tittat på förslaget och kan konstatera att 
det vid Trafikverkets inspektioner inte framförts kritik mot väghållningen. 
Se bifogade protokoll. 
Nivån på skötseln av de grusvägar som handhas av Kommunens tekniska 
bolag, regleras inte av en kapacitetsbrist utan av de medel som 
Kommunfullmäktige anslår. Vidare kan KKTAB konstatera att berörda 
vägsamfälligheter inte bidrar ekonomiskt till att höja skötselnivåerna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar på bifall till förslaget.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 
 
 

Skickas till 
Kurt Johansson 
Kungsörs Kommunteknik AB  
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§ 34 Svar på medborgarförslag – belysning 
mellan ishallens parkering och sporthallen 
Diarienummer KS 2021/497 

Beslut 
Kommunstyrelsens återremitterar ärendet för att få ett klargörande gällande 
hur den framtida logistiken är tänkt att fungera på platsen både gällande 
belysning och parkering, innan slutgiltigt beslut tas.  

Sammanfattning 
Anneli Carlsson föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp fler 
belysningspunkter mellan ishallens parkering och sporthallen.  
Föreslagen åtgärd finns redan planerad i ett projekt där gång och cykelbanan 
förbi ishallens parkering byggs om. Därför föreslås ett avslag av 
medborgarförslaget. Se bifogad fil. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Belysning mellan ishallens parkering och sporthallen 

Skickas till 
Annelie Carlsson (slutgiltligt beslut) 
KKTAB  
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§ 35 Svar på motion - Anlägg en engelsk park i 
Stallmästarhagen 
Diarienummer KS 2021/422 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson föreslår i en motion att anlägga en Engelsk park i delar 
av Stallmästarhagen. 
Kungsör KommunTeknik AB har tittat på förslaget och kan konstatera att 
anläggandet av en Engelsk park skulle medföra stora investeringar och även 
ett utökat skötselåtagande. Storleken av investeringen och utökad 
skötselram beror givetvis på hur stor del av Stallmästarhagen som skulle 
beröras.  
KKTAB anser därför att motionen bör avslås. Skulle detta inte ske, så bör 
medel för en förstudie anslås. Detta för att omfattningen på en eventuell 
investering skulle kunna fastslås, och ett projekteringsarbete inledas. 
Beräknad kostnad för en förstudie beräknas till 25000 kr. Förstudien bör 
utmynna i ett förslag till kommunstyrelsen, på omfattning, gestaltning och 
kostnad för projektering. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar på bifall till motionen.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Anlägg en engelsk park i Stallmästarhagen 

Skickas till 
Niklas Magnusson 
KKTAB  
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§ 36 Processen mot eventuellt  
länssamordningsförbund 
Diarienummer KS 2022/68 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ingå i 
processen att möjliggöra för ett nytt länssamordningsförbund och delegerar 
deltagandet till sin representant i det lokala samordningsförbundets styrelse. 

Sammanfattning 
Det finns idag tre samordningsförbund i Västmanland, Norra Västmanlands 
Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Alla länets medborgare som är 
16-64 år och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är 
samordningsförbundens målgrupp. I december 2020 fattade 
länsmedlemssamrådet (ägarmötet) för länets tre samordningsförbund ett 
beslut att det ska tas fram förslag på hur verksamheten i förlängningen kan 
organiseras i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras. Den 
föreslagna länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför beslut om ja 
eller nej till ett samägt länsförbund Västmanland, där individens behov står i 
fokus. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Beslut om att delta i länsprocess 

Skickas till 
linda.anderfjall@koping.se  
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§ 37 Slutredovisning investeringar 2021 
Diarienummer KS 2022/101 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kungsörs Kommunteknik AB har inkommit med 24 stycken 
slutredovisningar varav 21 stycken är investeringar och 3 stycken är 
driftprojekt.  

Beslutsunderlag 
Belysning GC Söders gärde 
Belysning i Kungsör 
Björskogsskolan miljösanering 
Blåmesvägen 
Busshållplats Kungsgatan 
Byggnation Granlidsvägen 
Entré Kungsör 
Flytt av lekpark 
flytt av mätarskåp 
Gbl Högtrycksnatrium 
GC väg Skillingudd 
GC väg Ulvesund-Torsgatan 
Grönytestruktur träd 
Hamnutveckling 
Nya lekplatser 
Nya vindskydd 
Reinvestering asfalt 
Rivning silo 
Siktvägen VA- 
Skillingepavlijongen 
Skäggdoppingvägen 
Spår och leder (ej Kungsörleden) 
Torgbyggnaden 
Vägrenovering i samband med VA-förnyelse 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
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§ 38 Svar på remiss - Regional Kulturplan för 
Västmanland 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/36 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Regional Kulturplan för Västmanland 
2023-2026.  

Sammanfattning 
Den 12 januari 2022 skickade Region Västmanland ut remissupplaga till 
samtliga kommuner i länet för yttrande. Kultursamverkansmodellen är 
en nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den 
statligt finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och 
samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning 
för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Västmanland 
gick med i modellen 2012 och detta är Västmanlands fjärde kulturplan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remissversion - Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026  

Skickas till 
region@regionvastmanland.se.   
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§ 39 Svar på remiss - Förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Diarienummer KS 2021/546 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Kommunen anser att 
det är djupt oroande att det saknas viktiga åtgärder för att utveckla 
transportinfrastrukturen i Mälarregionen. Utifrån Trafikverkets förslag till 
nationell plan vill Kungsörs kommun särskilt lyfta följande synpunkter: 

• Utökad kapacitet på Svealandsbanan och Mälarbanan måste 
prioriteras 

• Utbyggnaden av nya stambanor måste finansieras utanför nationell 
plan för inte tränga undan andra nödvändiga satsningar  

• En ny Hjulstabro är en förutsättning för en utvecklad Mälarsjöfart 
• Länsplanernas ramar behöver utökas  
• I planen saknas det åtgärder för E20 och riksväg 56 

  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remissversion (länk) -  Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 (diva-portal.org) 

Skickas till 
i.remissvar@regeringskansliet.se 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  
siv.living@regionvastmanland.se 
Utvecklingsstrateg 
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§ 40 Internkontroll - Uppföljning av den interna 
kontrollen på kommunstyrelsens förvaltning 
2021 
Diarienummer KS 2020/384 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollredovisningen avseende 2021  

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. Kommunstyrelsen beslutade att resultatet 
av internkontrollen 2021 skulle redovisas till kommunstyrelsen efter årets 
slut vilket nu sker. 
Av de undersökta områdena visar ingen av uppföljningarna på alarmerande 
avvikelser. Metodiken behöver fortfarande utvecklas då flertalet resultat 
saknas och de avvikelser som finns ej är analyserade och lämnade utan 
åtgärder. Resultaten redovisas i egen bilaga i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsens förvaltning - uppföljning 
 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Felipe Riviera 
Marko Ravlic 
Claes-Urban Boström 
Ida-Maria Rydberg  
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§ 41 Planbesked - Utbyggnad av Malmberga 
förskola 
Diarienummer KS 2021/573 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsförvaltningen ett 
positivt planbesked i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2021-12-07, och att den nya detaljplanen bekostas av den 
sökande  

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
BUN 2021-12-15 § 108 Behov av förskoleplatser i framtiden på 
kommunens östra sida - Malmberga förskola 
 

Skickas till 
BUN 
KKTAB 
Utvecklingsenheten 
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§ 42 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Diarienummer KS 2022/18 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
Kommundirektören får i uppdrag att delge kommunstyrelsen framtaget 
underlag gällande miljöskuld. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 ett underskott om 1 
476 tkr. Underskottet hänförs i sin helhet till att det under 2021 har uppstått 
en miljöskuld i Kungsörs kommun var kommunstyrelsen har reserverat 7 
000 tkr för framtida kostnader kopplat till miljösanering. Exklusive 
miljöskulden redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5 524 
tkr. Överskottet hänförs till flertalet rättelser av historisk bokföring. 
Kommunstyrelsen hade under 2021 sju mål och under verksamhetsåret 2021 
har fyra stycken uppnåtts medan ett har delvis uppfyllts och två är 
långsiktiga och har påbörjats under 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi 2021 årsredovisning 
HR 2021 årsredovisning 
Uppföljning hela 2021 KoF 
Uppföljning helår 2021 UE 
Årsrsbokslut jan-dec Serviceenheten 2021 
Kansli årsredovisning 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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§ 43 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 
  

Sammanfattning 
Med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning beslutar ordförande i 
kommunfullmäktige, Pelle Strengbom, att reducera kommunfullmäktige den 
14 februari 2022 vad gäller antalet ledamöter. Beslutet fattas mot bakgrund 
av det stora antalet sjuka m.a.a. coronapandemien och efter samråd med 
övriga presidiemedlemmar. Dnr KS 2022/96 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson avslår begäran om 
arrangemangsbidrag till föreningen KAK reumatikers 50-jubileum. På 
grund av pandemin firas jubileet endast med medlemmarna i föreningen. 
Kungsörs kommun betalar inte ut arrangemangsbidrag till föreningar som 
endast berör medlemmar i föreningen.  
Dnr KS 2021/410  
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§ 44 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• Överenskommelse om tillsyn och kvartalsprov av varningssystem 
utomhus (VMA) i Kungsörs kommun. Avtalspart: Räddningstjänsten 
Mälardalen  
Dnr KS 2022/70 

• Avropskontrakt avseende hushållsel och vitvaror. Avtalspart: 
Elmanbutikerna i Köping och Västerås. Dnr KS 2022/103  
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§ 45 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: 

• Hundlekgård i Kungsör. Dnr KS 2022/73 
• Hasselmus på Jägaråsen. Dnr KS 2022/124  
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§ 46 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna. 

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

• 22:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
• 22:04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 

Pension (AKAP-KR) m.m. Samt överenskommelse om ändrad 
lydelse i KAP-KL 

• 22:05 Internränta för år 2023 
• 22:06 Budgetförutsättningar för åren 2022–2025  
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§ 47 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och återkommer snarast 
med svar på den obesvarade. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) frågar 
Har vi nu som tidigare planerats en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer med svar på 
nästkommande möte. 
  
Petter Westlund (C) frågar 
Har kommunen säkerställt den numer lagstadgade visselblåsarfunktionen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att funktionen är under 
framtagande genom beredskapssamordnaren anställd på Västra Mälardalens 
kommunalförbund, tillsammans med Arboga kommun. 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Frågeställarna 
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