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§ 33 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Inga frågor har lämnats in till frågestunden.  
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§ 34 Meddelande – Kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport Granskning av investerings-
processen 
Diarienummer KS 2021/490 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har lämnat ett svar på revisionens granskning av den 

övergripande investeringsprocessen. Enligt rapporten finns det brister och 

revisorerna har föreslagit åtgärder för förbättrad process. 

Av kommunstyrelsens svar framgår att kommunstyrelsens förvaltning avser: 

• ta fram ett förslag till ny rutin som ska ersätta den tidigare 

• ta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan på tio års sikt 

• arbeta med en tio-årsplan pågår med både investeringsplan och 

driftkostnadskonsekvenser av investeringarna 

• ta med revisorernas förslag om att välja ut några investeringsprojekt 

och följa upp dem inom den interna kontrollen för att se att fastställd 

rutin följs 

• ta fram en mall för investeringsplan för att lyfta fram vilka 

investeringar som ska genomföras och varför de behöver 

genomföras 

• ta fram en mall för uppföljning av investeringar och att 

uppföljningen kommer att ske i samband med delårsrapporter och 

årsredovisningar. 

Överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning berömmer revisor Lars Wigström 

kommunstyrelsen för det svar man lämnat på revisionsrapporten och det 

förslag till nya riktlinjer som arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

• Revisionsrapport - granskning av investeringsprocessen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-11 Svar på 

revisionsrapport  

• KS 2022-01-31 § 17 Svar på revisionsrapport 
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Skickas till 

Revisorerna 

Karin Helin Lindkvist, KPMG  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 7 (28) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-03-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 35 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
– Belysning på gång- och cykelbana utmed 
Arbogavägen 
Diarienummer KS 2022/149 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Monica Qwisen föreslår i ett medborgarförslag att belysning ordnas efter 

gång- och cykelvägen utmed Arbogavägen i Valskog.  

Kommunfullmäktiges presidium har avvisat medborgarförslaget som eget 

ärende då en motion i samma ärende redan finns och denna har överlämnats 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslagsställaren har informerats och medborgarförslaget kommer att 

överlämnas till handläggaren för motionen. Detta är samma förfarande som i 

ett tidigare medborgarförslag i samma ämne från Mary Andersson. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04 

• Medborgarförslag - Belysning på gång- och cykelbana utmed 

Arbogavägen 

• Brev - avvisat medborgarförslag  
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§ 36 Medborgarförslag – Hundlekgård i Valskog 
Diarienummer KS 2022/143 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Stefan Egersand förslår i ett medborgarförslag att en hundlekplats anläggs 

vid sidan av fotbollsplanerna i Valskog. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 

Medborgarförslag - Hundlekgård i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 37 Medborgarförslag – Bordtennishall i 
anslutning till Sporthallen/Utbyggnad av 
Sporthallen 
Diarienummer KS 2022/148 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Joakim Carlsson, Johan Bergström och Per-Erik Jansson föreslår i ett 

medborgarförslag att en riktig bordtennishall byggs i anslutning till 

sporthallen. Förslagsställarna pekar på att föreningen växt mycket de 

senaste åren att de inte har tillräcklig plats i lokalen och därför inte kan ta 

emot nya medlemmar. 

De önskar att en hall anpassad för bordtennis med tillhörande förråd och 

omklädningsrum byggs på baksidan av Sporthallen eller en hall på annan 

central plats i kommunen. De vill kunna ha minst 12 bord uppställda 

permanent och lokalen ska vara ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, 

golvmaterial och färg, väggfärg, takhöjd och belysning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 

Medborgarförslag - Bordtennishall i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad 

av Sporthallen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 38 Svar på medborgarförslag – Ploga banor på 
isen vid Skillingeudd 
Diarienummer KS 2019/31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

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. 

Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att 

undersöka om någon förening kan ta på sig detta ansvar. Återrapportering 

sker till kommunstyrelsen. 
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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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§ 39 Svar på medborgarförslag – Lägg ut 
grusvägunderhållet, sommartid, på entreprenad 
Diarienummer KS 2021/453 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Reservationer 

Madelene Fager reserverar sig mot mot förslaget 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." 

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. 

KKTAB 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 kommun-

fullmäktige anslår. Vidare kan KKTAB konstatera att berörda vägsam-

fälligheter inte bidrar ekonomiskt till att höja skötselnivåerna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

• KS 2022-02-28, § 33 Svar på medborgarförslag - Lägg ut 

grusvägunderhållet, sommartid, på entreprenad 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Tillsynsprotokoll 2021-04-19 Gersilla 

• Medborgarförslag - Lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 

 

 

Skickas till 

Kurt Johansson 

Kungsörs Kommunteknik AB  
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§ 40 Svar på motion – Anlägg en engelsk park i 
Stallmästarhagen 
Diarienummer KS 2021/422 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Niklas Magnusson föreslår i en motion att anlägga en Engelsk park i delar 

av Stallmästarhagen. 

KKTAB 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 KS, på omfattning, gestaltning och kostnad för 

projektering. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen. 

Yrkanden 

Niklas Magnusson (M) yrkar bifall till motionen. 

Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-02-28 § 35 Svar på motion - Anlägg en engelsk park i 

Stallmästarhagen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Anlägg en engelsk park i Stallmästarhagen 
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Skickas till 

Niklas Magnusson 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 41 Interpellation – Webbsända fullmäktige-
sammanträden 
Diarienummer KS 2022/158 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Särskilda yttranden 

Madelene Fager (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Centerpartiet är inte nöjda svaret från kommunalrådet och vi undrar 

fortfarande när Kungsör får webbsända fullmäktigemöten. Att Kungsörs 

kommun inte har verkställt beslutet tyder på bristande lojalitet mot 

demokratiskt fattade beslut. Att Kommunfullmäktige har beslutat om en 

investeringsbudget för 2022 innebär inte att kommunfullmäktiges beslut har 

upphört att gälla. Om ni har för avsikt att inte genomföra beslutet bör nytt 

beslut tas av kommunfullmäktige. Vi är ändå positiva till att kommunalrådet 

öppnar upp för dialog. Att webbsända våra möten är en viktig del i att vara 

en öppen kommun och möjliggör för invånare att ta del av debatt och 

beslut." 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) frågar i en interpellation "När får Kungsör webbsända 

fullmäktigesammanträden?" Interpellationen riktas till kommunstyrelsens 

ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar bl.a. att när 

investeringslistan inför budget 2022 behandlades noterades att listan 

behövde reduceras. I samband med detta togs summan för webbsända 

kommunfullmäktigemöten bort. I och med detta finns ingen finansiering för 

webbsända möten.  

Beslutsunderlag 

• Interpellation 

• Interpellationssvar 

Skickas till 

Madelene Fager  
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§ 42 Interpellation – Kommunens beredskap i 
det spända världsläget 
Diarienummer KS 2022/161 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Hans Carlsson (M) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 

kring kommunens beredskap i det spända världsläget: 

• Vilken beredskap finns det för eventuella krissituationer i 

kommunen? 

• Hur informeras allmänheten vid dessa situationer? 

• Här är skyddsrumsfrågan löst i kommunen? 

• Vilka skyddsrum finns det specifikt i kommunen och hur får alla 

kommuninnevånare tillgång till dessa (tätort, landsbygd, Valskog, 

Torpa? 

• Om inte alla får tillgång till skyddsrum - vilka planer till lösning 

finns det? 

• Vilken beredskap för elförsörjningen har kommunen vid längre 

strömavbrott? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar bl.a.: 

• Det finns en grundberedskap och en krisledningsplan. Varje 

förvaltning har också en plan för hur man ska klara av att hålla 

verksamheten igång. 

• Det finns ett särskilt nödsignalsystem via SMS till de flesta 

kommuninvånarna. Vi använder oss av hemsidan och sociala 

medier. Vid en allvarlig kris kommer informationscentral/-er att 

upprättas. 

• I kommunen finns idag 45 skyddsrum, varav 13 är kommunala. På 

Myndighetens för civil beredskap (MSB) hemsida finns skrivet om 

skyddsrum och var de finns. Kommunen följer de nationella råden 

och uppmaningarna med hur och vem skyddsrummen är till för 

• Det finns ett arbete och plan i hela länet som kallas för "Styrel" som 

anger vad och vilka verksamheter/företag som prioriteras i samband 

med längre störningar i elnätet. Kommunen har vissa fastigheter med 

reservkraft för att klara nödvändigt stöd och hjälp. 
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Beslutsunderlag 

• Interpellation 

• Interpellationssvar 

Skickas till 

Hans Carlsson  
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§ 43 Interpellation – Vilken beredskap har vi i 
Kungsör med anledning av läget i Ukraina? 
Diarienummer KS 2022/163 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) frågar kommunstyrelsens ordförande: 

• Finns det en uppdaterad plan för våra skyddsrum? 

• Är logistiken till och från våra skyddsrum plansatt? 

• Har särskild hänsyn till våra unga och gamla tagits i ovanstående 

planering? 

• Hur är vår personal inom skola och äldreomsorg förberedd? 

• Hur planerar Kungsörs kommun vid brist på el, vatten etc.? 

• Vem ansvarar för mottagandet av eventuella flyktingar som söker sig 

till kommunen, det finns i nuläget privatfamiljer som öppnar sina 

hem!? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar bl.a.: 

• Det finns en grundberedskap och en krisledningsplan. Varje 

förvaltning har också en plan för hur man ska klara av att hålla 

verksamheten igång. 

• Det finns ett särskilt nödsignalsystem via SMS till de flesta 

kommuninvånarna. Vi använder oss av hemsidan och sociala 

medier. Vid en allvarlig kris kommer informationscentral/-er att 

upprättas. 

• I kommunen finns idag 45 skyddsrum, varav 13 är kommunala. På 

Myndighetens för civil beredskap (MSB) hemsida finns skrivet om 

skyddsrum och var de finns. Kommunen följer de nationella råden 

och uppmaningarna med hur och vem skyddsrummen är till för 

• Det finns ett arbete och plan i hela länet som kallas för "Styrel" som 

anger vad och vilka verksamheter/företag som prioriteras i samband 

med längre störningar i elnätet. Kommunen har vissa fastigheter med 

reservkraft för att klara nödvändigt stöd och hjälp. 

Beslutsunderlag 

• Interpellation 

• Interpellationssvar 
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Skickas till 

Gunilla Wolinder  
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§ 44 Revidering av riktlinjer för styrande 
dokument 
Diarienummer KS 2021/403 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för styrande dokument för 

Kungsörs kommunkoncern. 

Reservationer 

Madelene Fager (C) reserverar sig enligt följande:  

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges att anta nya riktlinjer 

för styrande dokument till förmån för vårt förslag om återremiss. Vi anser 

att styrande dokument bör tas av ansvariga politiker i nämnd/styrelse eller 

kommunfullmäktige och inte av tjänsteperson. Vi ställer oss frågande inför 

att det är kommunchefen som ska besluta om övergripande strategier för 

Kungsör utveckling som sträcker sig över mandatperioder. 

Verksamhetsplaner och handlingsplaner torde vara fullgott för förvaltningen 

att besluta om under innevarande mandatperiod. 

Vidare anser vi att de beslut som tas av förvaltningen bör meddelas ansvarig 

nämnd." 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit ett förslag till reviderade riktlinjer 

för styrande dokument. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje 

för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern. 

Överläggning 

Ärendet föredras av kanslichef Josephine Härdin. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar återremiss.  

Mikael Peterson (C) och Roland Jansson (SD) yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare. Han finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Härefter konstaterar ordföranden att endast kommunstyrelsens förslag 

återstår.  

Beslutsunderlag 

• KF 2022-02-14, § 25 Revidering av riktlinje för styrande dokument 

(bordläggning) 

• KS 2021-12-13 § 245 Revidering av riktlinjer för styrande dokument 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Riktlinje för styrande dokument 

Skickas till 

Kvalitetsstrateg socialförvaltningen 

Kanslichef 

VD-sekreterare bolagen 

Förvaltningschefer 

VD KKTAB/KVAB 

VD KFAB 

Miljöstrateg 

Utvecklingsstrateg 

Näringslivschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 45 Riktlinje för investeringar 
Diarienummer KS 2022/35 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya riktlinjen för investeringar för 

Kungsörs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva 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. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 

riktlinjen för investeringar för Kungsörs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det tidigare beslutet för riktlinjer 

för investeringar för Kungsörs kommun (KS 2015/253)  

Överläggning 

Ärendet föredras av t.f. ekonomichef Marko Ravlic. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KF 2022-02-14 § 27 Riktlinje för investeringar (bordläggning) 

• KS 2022-01-31 § 8 Riktlinje för investeringar 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Riktlinjer för investeringar 
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Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Teknisk chef  
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§ 46 Utökat borgensåtagande – Kungsörs 
Vatten AB 
Diarienummer KS 2021/565 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 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. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

Överläggning 

Ärendet föredras av t.f. ekonomichef Marco Ravlic. 

Beslutsunderlag 

• KF 2022-02-14 § 28 Utökat borgensåtagande – Kungsörs Vatten AB 

(bordläggning) 

• KS 2022-01-31 § 11 Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten AB 

• 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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§ 47 Processen mot eventuellt  länssamord-
ningsförbund 
Diarienummer KS 2022/68 

Beslut 

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 Samordnings-

förbundet Västra Mälardalen. Alla länets medborgare som är 16-64 år och i 

behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är samordnings-

förbundens målgrupp. 

I december 2020 fattade länsmedlemssamrådet (ägarmötet) för länets tre 

samordningsförbund ett beslut att det ska tas fram förslag på hur verksam-

heten 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 Västman-

land, där individens behov står i fokus. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-02-28 § 36 Processen mot eventuellt 

länssamordningsförbund 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 

• Beslut om att delta i länsprocess 

Skickas till 

linda.anderfjall@koping.se  
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§ 48 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 31 december 2021 
Diarienummer KS 2022/155 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i 

verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 

från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen 

för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som 

inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen 

rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på 

nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska 

innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 

gång per kvartal. 

• SoL - Socialförvaltningen har tre icke verkställda beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för 

fjärde kvartalet 2021. 1 av dessa 3 beslut gäller barn och unga och 

resterande vuxna personer. 

• LSS - Socialförvaltningen har två icke verkställda beslut enligt 9 § 

punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg för fjärde kvartalet 2021 

Verkställda beslut under perioden - under rapporteringsperioden har tre 

tidigare rapporterade beslut verkställts. Dessa tre beslut avsåg plats på Säbo. 

Mer utförlig information har lämnats till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

SN 2022-02-22, § 15 Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut per den 31 december 2021 

Skickas till 

Socialnämnden  
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§ 49 Avsägelse och fyllnadsval – Ordförande i 
valnämnden 
Diarienummer KS 2018/417 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Dan Stigenberg (S) från uppdraget 

som ordförande, tillika ledamot, i valnämnden från och med den 15 mars 

2022.  

Till ny ordförande efter Dan Stigenberg utses Inger Grindelid (S), Södra 

Kyrkogårdsgatan 6, 736 31 Kungsör från och med den 15 mars och 

resterande mandatperiod.  

Sammanfattning 

Dan Stigenberg (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget som 

ordförande, tillika ledamot, i valnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04 

• Avsägelse - Ordförande i valnämnden 

Skickas till 

Dan Stigenberg 

Den valda 

Lönekontoret 

Matrikeln 


