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§ 215 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 

Sammanfattning 
Det görs ingen ny bedömning om kommunens resultat för år 2022 än den 
som redovisas i delårsrapporten i ärende KS 2022/49. Inför planåren 2023 
och 2024 har förutsättningarna dock förvärrats i jämförelse med den 
information som delgivits kommunstyrelsen hittills i år. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) publicerade ett nytt cirkulär den 20 oktober, vari det 
framgår att inflationen och ränteutvecklingen är värre än tidigare prognoser 
och att det kommer att medföra en real skatteunderlagsutveckling som inte 
återhämtar sig utan anpassningar. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport KS 2022/49 
BUN 2022-09-28 § 77 Ekonomisk rapport  
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§ 216 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 
* Räddningstjänsten Mälardalen – direktionens senaste möte 
* Samordningsförbundet  
* Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har 
meddelat en överenskommelse om samverkan i majoritet under 
mandatperioden 2022-2026.  
* Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har den 7 oktober 2022 
lämnat in en anmälan om överenskommelse om samverkan i opposition 
under mandatperioden 2022-2026. Dnr KS 2022/435  
* Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
har den 7 oktober 2022 lämnat in en anmälan om överenskommelse om 
valteknisk samverkan 2022-2026 under namnet "Borgerlig samverkan". Dnr 
KS 2022/436 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-13 Övrig information 2022  
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§ 217 Kommuntal för mottagande och 
bosättning av nyanlända samt andelstal för 
ensamkommande barn och unga 
Diarienummer KS 2022/414 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och avstår vidare åtgärd.  

Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen tar Migrationsverket fram ett förslag för 
preliminära anvisningsdelar gällande fördelning av ensamkommande barn 
till landets kommuner. För 2023 meddelar länsstyrelsen att Kungsör inte 
beräknas få något mottagande alls. Det går att lämna in synpunkter på 
tilldelning till länsstyrelsen om kommunstyrelsen önskar. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Information om läns- och kommuntal 2023 
Information om kommuntal för mottagande och bosättning av nyanlända 
samt andelstal för ensamkommande barn och unga 

Skickas till 
Länsstyrelsen  
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§ 218 svar på medborgarförslag - Utegym i 
Skillingeudd 
Diarienummer KS 2022/239 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och hänskjuter det till 
budgetberedningen för prövning mot övriga investeringar 2023 - 2024. I och 
med det anses medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i 
Skillingeudd. Att anlägga ett utegym i Skillingeudd likvärdiga som i 
Valskog och på Åsen, kostar enligt driftenheten 219 000 kr.  
  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KF 2022-05-09 § 68 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 219 svar på medborgarförslag – Rusta upp 
motionsspåren i Lockmora och Åsen 
Diarienummer KS 2021/408 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Larsson föreslår att rusta våra motionsspår, elljusspåret på Åsen och 
i Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra underlaget 
mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga nya löparspår. En grupp 
med politiker och tjänstemän från KKTAB besökte motionsspåren varvid 
gruppen är överens om att nuvarande underlag är i godkänt skick. 
 
  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Rusta upp motionsspåren i Lockmora och Åsen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 220 svar på medborgarförslag - Utegym för 
ungdomar på Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/166 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Det är ett positivt förslag och hänskjuts till budgetberedningen för prövning 
mot övriga investeringar 2023 - 2024. I och med detta anses 
medborgarförslaget för besvarat. 
  

Sammanfattning 
Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot 
Västerskolan.  
Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare 
att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på 
Centralvallen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 31 Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på 
Centralvallen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 221 svar på motion - Bredda Drottninggatans 
körbana 
Diarienummer KS 2021/249 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i en motion att Drottninggatan ska breddas till 6,5 
meter för att förbättra framkomligheten och säkerheten. 
KKTAB byggde om Drottninggatan 2018 med hänsyn på säkerheten till den 
oskyddade trafikanten. Detta projekt delfinansierades delvis av Trafikverket. 
Att bygga om Drottninggatan igen kommer att påföra kommunen stora och 
onödiga kostnader, samt medföra stora olägenheter för näringsidkarna som 
är etablerat längs med Drottninggatan. 
Kostnaderna för att genomföra ombyggnation enligt motionen kommer att 
hamna mellan 3 500 tkr till 5 000 tkr, om man önskar ett mer exakt pris 
måste det genomföras en mer detaljerad projektering, och ber 
kommunstyrelsen att skjuta till 350 tkr om man så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Bredda Drottninggatans körbana 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 222 svar på motion - Belysning på gång- och 
cykelbana i Valskog 
Diarienummer KS 2021/492 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska sätta 
upp belysningsstolpar vid gång och cykelvägen mellan Valskog och 
Barkarövägen. 
KKTAB har utrett frågan i ett ärende, 2016/302 Belysning på gång och 
cykelbana utmed Arbogavägen. Utredningen utmynnade i att aktuell sträcka 
är Trafikverkets väg och att inga åtgärder planerades av Trafikverket. 
Kommunstyrelsen beslutade då att avsluta ärende, då vägen är en del av det 
statliga vägnätet. KKTAB föreslår därför att aktuell motion, KS 2021/492, 
skall anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 
KF 2021-11-29 § 200 Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 

Skickas till 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Handläggaren Ronnie Björkrot 
Teknisk Chef Rune Larsen  
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§ 223 svar på motion - Öka valfriheten, 
mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/207 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Skälet till avslaget är att socialcheferna i Arboga och Köping inte fått något 
uppdrag att utreda frågan om införande av LOV och att Kungsör är ett för 
litet upptagningsområde för ett införande av LOV. 

Sammanfattning 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast 
utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid 
upphandling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med 
Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i 
Västra Mälardalen. 
Lena Dibbern har utrett frågan och kommit fram till att det inte finns 
förutsättningar för att införa LOV gemensamt i Västra Mälardalen då 
socialcheferna i Arboga och Köping inte fått uppdraget att införa LOV i sina 
kommuner.  
Motionären konstaterar att små kommuner inte har ett tillräckligt underlag 
för att på egen hand kunna införa LOV. Det är en synpunkt som utredaren 
delar efter att ha utrett denna fråga i en annan kommun av mindre storlek. 
Privata utförare ser inte att de kan etablera sig i mindre kommuner p.g.a. att 
det inte bedöms vara ekonomiskt fördelaktig.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
KF 2022-04-11 § 60 Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén 
inom vård- och omsorgen i Västra Mälardalen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef  
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§ 224 svar på motion - utredning om ödehus i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2022/228 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson (M) har inkommit med en motion där han yrkar 
att Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade 
ödehus, kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Rune Larsen 
Kristofer Agdahl  
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§ 225 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer KS 2022/292 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 
januari 2023 i Kungsörs kommun.  
  

Särskilda yttranden 
Linda Söder-Jonsson (S) lämnar ett yttrande som följer:  
Arbetarpartiet socialdemokraterna Kungsör har uppdragit åt våra ledamöter 
i Vafab Miljös direktion att väcka frågan angående höjd taxa för hämtning 
av fosforsäckar. Pelle Strengbom har meddelat att han yrkat att frågan tas 
upp på nästa direktion och att taxan får vara oförändrad för hämtning av 
fosforsäckar. 
  

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att 
det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd 
taxa redan för 2023 men även kommande år. För att undvika större 
höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför 
allt ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar 
budgeten.  
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den 
började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar 
inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga förändringar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förändringar av avfallstaxan 2023 
§ 526 Korrigeringar av taxan 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
VafabMiljö kommunalförbund  
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§ 226 Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) 
Diarienummer KS 2022/432 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kungsörs Vatten AB:s förslag till höjning av VA-taxan med 10 % 
godkänns och gäller från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Nuvarande VA-taxa antogs i kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten.  
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A1 ökar från 6 693 kr 
år 2022 till 7 355 kr år 2023 (662 kr/år). 
1 Typhus A är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som 
utgörs av en fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m2 , 
tomtyta 800 m2 och en årlig vattenförbrukning på 150 m3.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Nuvarande VA-taxa (2022) 
Föreslagen VA-taxa (2023) 

Skickas till 
Kungsörs Vatten AB 
VD för KKTAB och KVAB 
Ekonomichef  
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§ 227 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Diarienummer KS 2022/422 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
myndighetsförbundets förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område till 1 115 kronor, att gälla från och med den 1 januari 
2023, innebärande en höjning med 35 kronor. 
  

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förbundskontorets förslag till revidering 
av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Revideringen 
inbegriper möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. 
Under punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten 
rättats upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt 
tillägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till att 
ta ut avgift för den typen av ärenden.   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Skickas till 
VMMF  
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§ 228 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- 
och foderlagstiftningen (revidering) 
Diarienummer KS 2022/423 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen till 1 
200 kronor, innebärande en höjning med 40 kronor, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förslaget från förbundskontoret om en 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen. Förutom höjd taxa är revideringarna ringa, med mindre 
ändringar och förtydliganden gällande avgifter samt rättelse av skrivfel. I 
förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår att 
timavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under punkt 1.9 
har ett skrivfel rättats till. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 
(revidering) 

Skickas till 
VMMF  
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§ 229 Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer KS 2021/381 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
reviderade biblioteksplanen 2022-2024  

Sammanfattning 
Biblioteksplanen har varit på remiss vilket resulterade i åtgärdsförslag från 
Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Synpunkterna är här bemötta 
genom ett förslag på en helt ny biblioteksplan. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan för Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort sikt och 
visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
017b Biblioteksplan 2022-2024 
SN 2022-04-26, § 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
BUN 2022-04-27, § 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 

Skickas till 
Mikael Nilsson 
Ulla Solsmo  
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§ 230 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022 
Diarienummer KS 2022/24 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sju obesvarade motioner, varav 
en är längre än ett år men besvaras i november, och två riskerar att inte 
hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett år. Redovisningen är 
tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022  
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§ 231 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022 
Diarienummer KS 2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns arton obesvarade 
medborgarförslag, varav fyra är äldre än ett år. 
Två av dessa ärenden avvaktar slutgiltigt investeringsbeslut och två ligger 
klara för beslut. 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022  
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§ 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska 
kommunstyrelsen överlämna en delårsrapportering för verksamheten och 
ekonomin minst en gång per år till kommunfullmäktige och revisorerna. 
Häri redovisas händelser av väsentlig betydelse, upplysningar om 
kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet, budgetuppföljning och balanskravsavstämning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 

Skickas till 
Förtroendevalda revisorer 
KU Ekonomi 
Kvalitetsstrateg Malin Söderroos  
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§ 233 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2022/50 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten.  

Sammanfattning 
VMKF har inkommit med delårsrapport för perioden januari till augusti 
2022. Resultatet för perioden jan-aug 2022 uppgår till 5 967 tkr och 
årsprognosen är 2 400 tkr. Det budgeterade resultatet för året är 50 tkr.  
Det har vidare skett en nyupplåning med 25 000 tkr avsedd för årets 
investeringar.  
Av de tre övergripande målen uppfyllts ett helt, ett annat delvis och det 
tredje kan inte bedömas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport jan-aug 2022  
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§ 234 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/51 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i Arboga kommun beviljas 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) ett ägartillskott på 
640 tkr som motsvarar Kungsörs kommuns andel av underskottet i 
verksamheten för år 2022.  

2. Ägartillskottet finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda 
medel år 2022. 

Sammanfattning 
VMMF har upprättat en delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 
2022, där prognosen innebär att lagens krav på en ekonomi i balans inte 
kommer att uppnås för 2022. Det prognostiserade balanskravsresultatet är 
negativt och uppgår till -800 tkr. Efter delårsrapportens överlämnande har 
prognosen kraftigt försämrats och det beräknade underskottet uppgår istället 
till -1 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport januari-augusti 2022 
Rapport granskning av delårsrapport samt revisorernas bedömning 

Skickas till 
VMMF  
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§ 235 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Diarienummer KS 2022/52 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
delårsrapport per den 30 juni 2022. Nämnden prognostiserar ett 
budgetöverskott motsvarande 400 tkr hänförligt till lägre personalkostnader 
än budgeterat. Rapporten redogör för flera väsentliga händelser och viktiga 
förhållanden inför framtiden. Bland annat att verksamheten har förberetts 
för en eventuell ökning av ärenden med anledning av flyktingar från 
Ukraina samt att verksamheten ska byta lokaler. I rapporten redovisas även 
uppföljning av mål och internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 juni 2022 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  
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§ 236 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2022/54 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Kungsörs Grus AB har inkommit med en ekonomisk rapport för perioden 
januari till augusti 2022. Bolaget nämner i rapporten att högre energipriser 
påverkar resultatet. Framtidsutsikterna är beroende av byggindustrins 
utveckling. Resultatet uppgår till 4 703 tkr per den 31 augusti. Det är 1 196 
tkr lägre än för samma period förra året. Årets budgeterade resultat uppgår 
till 3 600 tkr.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2022 Kungsörs grus 
KSF tjänsteskrivelse  
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§ 237 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Diarienummer KS 2022/426 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
RTMD har inkommit med tertialrapport. I ett bokslutsmissiv presenteras 
budgetavvikelserna. Resultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 6 410 tkr, 
vilket är 6 276 tkr högre än budgeterat. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande 
om delårsrapporten att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagens krav 
och god redovisningssed samt att det prognostiserade resultatet är förenligt 
med det finansiella målet. Revisorerna säger vidare att det inte går att 
bedöma måluppfyllelsen eftersom verksamhetsmålen följs upp först i 
samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
RTMD 2022-09-20 Tertialrapport 2 för TRMD per sista augusti 2022 med 
helårsprognos 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - Räddningstjänsten 
Mälardalen, RTMD 
Granskning av delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 238 Gatubelysning, utbyte av armaturer 
högtrycksnatrium till LED - Tidigareläggning av 
investering  
Diarienummer KS 2022/441 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
tidigareläggning av beviljad investering. 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut har Kommunfullmäktige beslutat om utbyte av 
högtrycksnatrium gatubelysningsarmaturerna till LED armaturer. 
Anledningen till att utbytet skulle ske, var att tillverkning av 
högtrycksarmaturer upphör och att en kostnadsbesparing på driftsidan 
kommer som en pluseffekt. Utbytestakten enligt tidigare förslag, var satt till 
en tio års period med ett årligt investeringsbehov om 800 000kr.  
En följd av det planerade utbytet är att kostnaderna för elen vid genomfört 
utbyte mer än halveras. Nuvarande förbrukning ligger på 681 712 kWh för 
år 2021 och skulle vid fullt genomfört utbyte att ligga på 259 050 kWh, det 
vill säga, kostnads besparingen kommer att hamna på strax över 60 %. Hur 
stor besparingen i kronor kommer att bli, styrs helt av elpriset. Vid ett elpris 
om 1 kr så blir det 422 662kr årligen i minskade kostnader. Vid ett högre 
elpris så kommer kostnadsökningen att kunna hållas tillbaka relativt, men 
naturligtvis bli högre i verkligheten. 
För att motverka förväntade kostnadsökningar, så föreslår KKTAB att 
utbytet tidigareläggs. Återstående armaturer uppgår till 1330 st enligt en 
nyligen gjord inventering. Dessa bör bytas ut under slutet av 2022 eller 
början av 2023 och styckekostnaden beräknas till 3240kr. Detta ger ett 
investeringsbehov om 4 309 200 för år 2022 vilket inkluderar material och 
montering. Tillkommer under år 2023 styrenheter som i dagsläget inte finns 
tillgängliga på marknaden. Kompletteringen av dessa enheter inklusive 
montering kräver ett investeringsbehov om 798 000kr.  
Totalt återstående investeringar uppgår till 5 107 200kr vilket med redan 
utförda arbeten, slutar på en totalkostnad för projektet på 6 707 200kr. Detta 
är 107 200kr mer än ursprungligt yrkat belopp. Denna merkostnad kan 
förklaras med ökade komponentpriser. 
Genomförs inte tidigareläggandet, så kommer ytterligare prisökningar att 
fördyra projektet med nuvarande prisutveckling. 
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Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tidigareläggning - Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till 
LED 

Skickas till 
Sara Jonsson ekonomichef  
KKTAB drift 
Rune Larsen Tk Chef  
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§ 239 Gemensamt driftbolag med Arboga för 
VA-verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med  
Arboga vatten och avlopp AB, Arboga kommun och Kungsörs  
vatten AB att bilda ett gemensamt driftsbolag. 
2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1 godkännes. 
3. Bolagsordning för driftsbolaget enligt bilaga 2 godkännes. 
4. Reviderad bolagsordning för Kungsörs Vatten AB enligt bilaga 3  
godkännes. 
5. Utse tre styrelseledamöter och en suppleant. 
6. Utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
7. Utse ett stämmoombud, med instruktion att fatta erforderliga beslut  
för bildandet.  
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar likalydande 
beslut.  

Sammanfattning 
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat 
klimatförändringar, mer  
omfattande myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och 
kompetensförsörjning.  
Ett allt vanligare sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal 
samverkan  
för VA-verksamheten. Detta för att skapa en mer robust verksamhet och på 
ett mer  
effektivt sätt svara upp mot de ökande kraven på VA-verksamheten. 
Med bakgrund i ovan har under 2021 och 2022 ett arbete med att förbereda  
bildandet av ett gemensamt driftsbolag genomförts tillsammans med en 
politisk  
styrgrupp med representanter från Arboga och Kungsör. Förslag till  
bolagshandlingar redovisas här för antagande: 
• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 
Förslaget innebär i huvudsak att: 
• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter  
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plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i  
bolagsstyrelsen för VMVA. 
• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast  
till 2028. 
• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos  
respektive kommun.  
• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras  
fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive  
fullmäktige. 
• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland  
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är  
offentliga. Ägarna är överens om att ovanstående  
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska  
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet.  
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§ 240 Åtgärder för att klara ekonomi på kort och 
lång sikt i Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 
Diarienummer KS 2022/382 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  
För år 2022 återbetala 14 mkr för ökade räntekostnader som tidigare betalats 
tillbaka till Kungsörs kommun för de år som räntan varit låg. 
För 2022 även betala 6 mkr för utebliven ersättning för uppdrag och 
åtgärder som genomförts. 
För 2023 höja hyresnivån med 22%, inkl KPI-uppräkning, för att klara 
underhållsnivåerna och reinvesteringarna i våra fastigheter. 
Att kompensera BUN, SN och KS med motsvarande höjning av 
hyresnivåerna. 
Att revidera den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer 
för att tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som 
ingår i hyran och hur hyran beräknas.  
Att ägardirektiven ses över och revideras så att KKTAB inte utsätter 
kommunen för onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och 
finansiella mål). 
Att VD för KKTAB tar fram en tydlig beställning i samverkan med 
ekonomichef i kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad 
det kostar.  
Att kommunen sedan avgör vilka tjänster den vill och kan köpa 
Att bolaget anpassar sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet 
sätt. 
Att bolaget inte avkrävs borgensavgiften på 1,8 mnkr för år 2022. 
  

Sammanfattning 
KKTAB har under tid brottats med ekonomiska svårigheter och gör vi inget 
som ägare så kommer inte problemen att upphöra utan snarare förvärras. 
KKTAB har genom den beställning som diskuterats åtagit sig mer arbete än 
vad man fått betalt för, räntorna har stigit och kommer att drabba KKTAB 
hårt under nästa år då lån ska sättas om. Inflationen är den högsta på 30 år 
och pensionskostnaderna ökar. För att klara KKTAB:s ekonomi så måste 
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pengar tillföras bolaget och den ersättning de får för vad KS beställer ska 
räcka till arbetet som ska utföras. Självklart kan det bli så att KS måste 
beställa färre tjänster och uppdrag framöver vilket då innebär att KKTAB 
måste anpassa sin verksamhet och personalstyrka utifrån det. 
Utförligt beskrivs detta i bifogade dokument 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
VD KKTAB  
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§ 241 Försäljning av mark till solcellspark 
Diarienummer KS 2022/433 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås sälja del av fastigheten Kungsörs södra 1:188 
(Ryabacken) till Lyckholmen AB (556947-1807) för etablering av 
solcellspark, med option att förvärva ytterligare mark inom området för 
utbyggnad av solcellsparken. Försäljningen sker med återköpsklausul om 
etableringen av solcellpark inte genomförs. 

Sammanfattning 
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, 
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre 
än en procent av energin i Sverige 
Lyckholmen AB har lämnat in en anhållan om att förvärva del av Kungsörs 
södra 1:188 (Ryabacken) för att där bygga en solcellspark, med option att 
förvärva ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Vilken del av Kungsörs södra 1:188 som är aktuell framgår i kartan bifogad 
i ärendet. 
I maj 2021 ställde sig Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun positiva till att 
sälja del av den aktuella fastigheten till ändamål för en solcellspark (KS 
2021/247) Då föll affären på grund av att det förvärvande företaget 
(SunSpark Nordic) inte lyckades landa ett avtal med Mälarenergi. 
  
Lyckholmen AB tar själva kontakt med externa aktörer, som exempelvis 
Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om 
möjligheterna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och 
strider inte mot befintlig detaljplan. Lyckholmen AB avser även undersöka 
möjlighet för betning eller odling inom området. 
Sälja fastigheten 
Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av Kommunfullmäktige till 80 
kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Den 
del av fastigheten som är aktuell för  
Summa 28 704 (detta är inklusive prickmarken vilken är cirka 6 meter bred) 
kvm * 80 kronor = 2 296 320 kronor 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 34 (45) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Lyckholmen AB 
Teknisk chef 
Kommundirektör 
Näringslivschef  
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§ 242 Utfört uppdrag tidigare Motion - Samlad 
organisation för kommunens bilar  
Diarienummer KS 2020/162 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att KKTAB övertar hanteringen och ägande av 
kommunens, KVAB:s och KFAB:s fordonsflotta från och med 2023-01-01 

Sammanfattning 
Under 2021 och 2022 har KS förvaltningen och KKTAB gjort utredning på 
vilka konsekvenser det skulle få om KKTAB tar över fordonsägande och 
hanteringen av dessa. Inköp, avyttring och utbyte av fordon, administrering 
av uthyrning, bokning, försäkringar, drivmedelkort, digitala körjournaler, 
säkerhet och upphandlingar, reparationer vid skada och underhåll samt 
däckbyte och besiktningar. 
Under utredningen har man tittat på eget ägande och leasing av fordon, vi 
har jämförd kostnaderna mellan leasing och eget ägande. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förslag till hyreskontrakt 
 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
KKTAB  
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§ 243 Beslut gällande Köping kommuns 
återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund, VMKF  
Diarienummer KS 2022/296 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Köpings återtagande av krisberedskapsverksamheten från VMKF från den 1 
januari mot att Köping betalar 158 tkr per år under två år till Arboga 
kommun och 98 tkr per år under två år till Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Köpings kommun har i Kommunfullmäktige beslutat den 30 maj § 45  
följande: 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra  
Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund,  
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande  
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den  
31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KF 2022-05-30 KF §45 Återtagande av krisberedskap från Västra  
Mälardalens kommunalförbund 
Översyn av grunduppdrag  
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§ 244 svar på remiss - Trafikanalys Rapport 
2022:14 – Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 
Diarienummer KS 2022/407 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen har Trafikanalys inför den kommande  
klimatpolitiska handlingsplanen tagit fram underlag med analyser och  
förslag som bidrar till transportsektorns klimatomställning. Kungsörs  
kommun har erbjudits att lämna synpunkter på underlaget. 
De statliga styrmedel som föreslås har framför allt effekter på 
statsbudgeten,  
men de förslag som rör ett transporteffektivt samhälle och vägtrafiken har i  
varierande grad även ekonomiska konsekvenser för kommuner respektive  
regioner. Trafikanalys bedömer att de allra flesta förslagen inte innebär  
några konsekvenser för det kommunala självstyret. Sammanfattningsvis  
anser Kungsörs kommun att Trafikanalys förslag på åtgärder är relevanta  
och täcker in stora delar av transportsektorns klimatomställning. Dock  
behövs en del tydliggöranden och snabba insatser för att kommunerna ska  
kunna vidta åtgärder för att uppnå de klimatpolitiska målen 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Trafikanalys Rapport 2022:14. Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 

Skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
Stefan Lejerdahl 
Therés Andersson  
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§ 245 svar på remiss - EU-kommissionens 
förslag till förordning om restaurering av natur 
(M2022/01470) 
Diarienummer KS 2022/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom länsstyrelsens yttrande.  

Sammanfattning 
Europeiska kommissionen har lagt fram ett nytt förslag till förordning om 
restaurering av natur. Det innebär en lagstiftning med krav på restaurering 
av viktiga ekosystem för att på sikt säkra människors tillgång till 
livsnödvändiga ekosystemtjänster. Kungsörs kommun ställer sig bakom 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns yttrande i rubricerat ärende. Det innebär 
att kommunen tillstyrker förslaget till förordning med vissa tillägg.  

• Kulturmiljövärden behöver hanteras så att inte restaureringarna sker 
på bekostnad av kulturarv och kulturella ekosystemtjänster. 

• Restaureringar på jordbruksmark behöver anpassas så att inte 
livsmedelsförsörjningen äventyras. 

• Markägare och näringar som påverkas av förordningen bör få 
ekonomisk kompensation för sitt inkomstbortfall. 

  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av 
natur - Svar senast 31/10 2022 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns svar på remiss av EU-kommissionens 
förslag till förordning om restaurering av natur 

Skickas till 
Miljödepartementet 
Julia Löndal Jonsson 
Claes-Urban Boström 
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§ 246 svar på remiss - Begäran om yttrande 
över ansökan om nätkoncession (2021-100835) 
Diarienummer KS 2022/409 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) har ansökt hos 
Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en 
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från 
Himmeta till Arboga och Kungsör. 
Kungsörs kommun har yttrat sig två gånger tidigare, januari 2017 och juni 
2019, i nätkoncessionsprocessen. VFED har nu tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande fågelinventering och 
naturvärdesinventering. Kommunen är obligatorisk remissinstans till denna 
ansökan.  
En trygg elförsörjning är av största vikt för kommunens invånare och 
näringsliv. Den nya ledningen möjliggör en ökad elektrifiering i kommun, 
vilket ger en minskad klimatpåverkan då användningen av fossila drivmedel 
kan reduceras.  
Kungsörs kommun vidhåller fortfarande att markförlagd kabel är att föredra 
i det känsliga Kungs Barkaröområdet. Eftersom VFED har tagit ett 
principbeslut om att inte använda markkabel så förhåller sig yttrandet till 
luftledningsalternativet. 
Kungsörs kommun anser att alla de hänsynsåtgärder som föreslås i 
miljökonsekvensbeskrivningen, exempelvis fågelavvisare, nya åkerholmar 
vid stolpplatser och fördjupad naturvärdesinventering, är relevanta. 
Utöver detta anser kommunen att det är viktigt att kraftledningsområdet 
anpassas så att det följer de senaste forskningsrönen och att 
försiktighetsprincipen ska gälla. Dessutom bör åtgärder genomföras längs 
kraftledningsgatan för att minska den negativa effekten på biologisk 
mångfald.  
Vidare vill kommunen särskilt framhålla vikten av att markägarnas 
lokalkännedom ska tillvaratas, framför allt när det gäller placeringen av 
stolparna på jordbruksmark för att undvika felplacering utifrån ett 
jordbruksperspektiv.  
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Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (2021-
100835) 

Skickas till 
Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se  
Therés Andersson 
Stefan Lejerdahl 
Claes-Urban Boström 
Julia Löndal-Jonsson  
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§ 247 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Valskog Idrottsklubb, Kungsörs Ishockeyklubb, IF Rune, Gymmix Valskog, 
Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, Kungsörs Sportklubb, 
Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb, Kungsörs simsällskap och 
Kungsörs Ridklubb.Dnr KS 2022/372 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 29 september till 
och med 3 oktober 2022. Med stöd av gällande delegation förordnas 
Lena Dibbern vara kommundirektör under dessa perioder.  
Dnr KS 2022/1 

• Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på 
kommunstyrelsens vägnar att betala ut 3340 kronor i verksamhets- 
och administrationsbidrag till Kungsörs konstförening. 
Dnr KS 2022/7 

• Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på 
kommunstyrelsens vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 
januari-30 juni 2022 till följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, 
Kungsörs Ishockeyklubb, IF Rune, Gymmix Valskog, 
Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, Kungsörs Sportklubb, 
Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb, Kungsörs 
simsällskap och Kungsörs Ridklubb.Dnr KS 2022/372 
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§ 248 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte.  
  

• Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och Kungsörs 
konstförening. Dnr KS 2022/306 

• Förlängning av avtal - Kemtekniska-, hygien-, engångs- och 
städmaterial. Avtalstid: 2022-10-01 - 2023-01-31. Avtalspart: 
Lyreco Advantage Sweden AB. Dnr KS 2022/444 

• Förmedlingsuppdrag, industritomter inom företagspark Sliparen vid 
Fabriksgatan i Kungsör. Dnr KS 2022/449 
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§ 249 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Förbättringar på Skillingeområdet. Dnr KS 2022/428  
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§ 250 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:32 Särskild AGS-KL-förmån upphör från och med 1 oktober 
• 22:33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2023 
• 22:34 Premie för TGL-KL 2023 
• 22:35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK 
• 22:36 Information angående bildandet av Sveriges Lärare och 

Sveriges Skolledare  
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§ 251 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

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

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022: Har vi nu som 
tidigare planerat en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning, och om inte  
när kommer den vara klar?  
Servicechef Felipe Rivera informerar kommunstyrelsen om planen som nu 
finns, dess framtagande och konsekvenser. 
 
Anders Frödin (SD) frågade på kommunstyrelsen 20/6 2022: Hur är det med 
lokalvårdsorganisationen och arbetsmiljö med anledning av den nya 
organisationen. 
Servicechef Felipe Rivera informerar om hur nuvarande läge och hur arbete 
utförs med detta. 
 
Niklas Magnusson (M) ställde frågan på kommunstyrelsen 26/9 2022 om 
kommunstyrelsen kan få protokoll från andra nämnder rapporterade till sig 
under sammanträdena 
Kanslichef Josephine Härdin informerar om att vi i överenskommelse med 
ordföranden gått igenom vad som ska meddelas på sammanträdena och inte 
och kommit överens om följande: 
* Kallelser och protokoll som sänd till Kungsör kommun från andra 
kommuner, förbund och övriga samverkansorgan skickas direkt för 
kännedom till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Detta för att inte 
orsaka onödigt dröjsmål och att inte belasta KS handlingar med detta. 
* Kommunens egna kallelser och protokoll meddelas via hemsidan Politik - 
Kungsörs kommun (kungsor.se) där även sammanträdestider finns för alla 
organ. Det går att prenumerera på uppdateringar från anslagstavlan vid 
publicering av protokoll för den som önskar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 

Skickas till 
frågeställarna 
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