
Sida 

1 (38) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 

Tid Måndagen den 14 februari 2022, klockan 18:30–19:25 

Plats Kung Karls matsal 

Paragrafer 1–32 

Protokollet Anslås: 2022-04-16 till och med 2022-05-07 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Gunilla Wolinder (L) 2:e 

vice ordförande, Jenny Andersson (KD), Mikael Peterson (S), Linda 

Söder-Jonsson (S), Monica Lindgren (S), Pelle Strengbom (S) 

Ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Roland 

Jansson (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD) 

Tjänstgörande ersättare Mattias Söderlund (V) 

Ersättare  

Övriga deltagare Eva Kristina Andersson sekreterare 

Justerare Ordinarie: Mikael Peterson och Magnus Vidin 

 Ersättare: Linda Söder Jonsson och Stellan Lund 

Justering Kansliet, 2022-02-15, kl 16:00 

Sekreterare 

Eva Kristina Andersson 

Ordförande 

Pelle Strengbom 

Justerare 

Mikael Peterson Magnus Vidin 
 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

 

Innehåll 

§ 1  Allmänhetens frågestund 2022 4 

§ 2  Meddelande delegationsbeslut 5 

§ 3  Meddelande om avvisat medborgarförslag 6 

§ 4  Meddelande – Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport Granskning av 

investeringsprocessen 7 

§ 5  Medborgarförslag – Gratis bussresor för pensionärer 8 

§ 6  Medborgarförslag – Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 i anslutning  

till Valskogsvägen 45 9 

§ 7  Medborgarförslag – Sänk farten till 30 km/h vid lekparken efter Torsgatan 10 

§ 8  Medborgarförslag – Placera ut boklådor runt om i Kungsör 11 

§ 9  Svar på medborgarförslag – Hundrastgård på Centralvallen 12 

§ 10  Svar på medborgarförslag – Avverka lindarna på Prästgatan, torget och  

delen mellan Coop och Ica 13 

§ 11  Svar på medborgarförslag – nya lekredskap till förskolan i Valskog 15 

§ 12  Svar på medborgarförslag – Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 16 

§ 13  Svar på medborgarförslag – Fler lampor på stigen vid Bergsgatan 18 och 20,  

Valskog 17 

§ 14  Svar på medborgarförslag – Höj pulka-backen på grönområdet uppe i  

Runna Eka 18 

§ 15  Svar på medborgarförslag – Bullerskydd 19 

§ 16  Svar på medborgarförslag – Farthinder till Fredsgatan 20 

§ 17  Motion – Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 21 

§ 18  Motion – Policy för skydd av produktiv jordbruks- och betesmark 22 

§ 19  Svar på motion – Bygg upp en utbildnings-avdelning för äldrevård i länet 23 

§ 20  Svar på motion – Inför en gemensamhets-plan för äldreboendet och nya  

förskolan 25 

§ 21  Svar på motion – Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen 26 

§ 22  Svar på motion – Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 27 

§ 23  Svar på motion – Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 28 

§ 24  Interpellation – Hamnutvecklingen i Kungsör 29 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

 

§ 25  Revidering av riktlinjer för styrande dokument 30 

§ 26  Utbetalning av partistöd 2022 32 

§ 27  Riktlinje för investeringar 33 

§ 28  Utökat borgensåtagande – Kungsörs Vatten AB 34 

§ 29  Ägarombud till Energikontorets i Mälardalen AB stämma 35 

§ 30  Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 2022 36 

§ 31  Verksamhetsplan och budget 2022 – Gemensam hjälpmedelsnämnd 37 

§ 32  Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 – Västra  

Mälardalens kommunalförbund VMKF 38 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 4 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför 

kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart.  
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§ 2 Meddelande delegationsbeslut 
Diarienummer KS 2022/96 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfullmäktiges 

ordförande Per Strengbom den 3 februari 2022 beslutat att reducera 

kommunfullmäktige den 14 februari 2022 vad gäller antalet ledamöter. 

Beslutet fattades mot bakgrund av det stora antalet sjuka m.a.a. 

coronapandemien och efter samråd med övriga presidiemedlemmar.  
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§ 3 Meddelande om avvisat medborgarförslag 
Diarienummer KS 2022/6 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Mary Andersson föreslår i ett medborgarförslag att belysning ordnas efter 

gång- och cykelvägen från Albins Husbilar till kyrkan i Björskog, 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. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04 

• Medborgarförslag - Belysning efter gång- och cykelvägen i Valskog 

• Brev - avvisat medborgarförslag 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 4 Meddelande – Kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport Granskning av 
investeringsprocessen 
Diarienummer KS 2021/490 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte. 

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 drift-

kostnadskonsekvenser 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 investe-

ringar som ska genomföras och varför de behöver genomföras 

• ta fram en mall för uppföljning av investeringar och att uppfölj-

ningen kommer att ske i samband med delårsrapporter och 

årsredovisningar. 

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 

Skickas till 

Revisorerna 

Karin Helin Lindkvist, KPMG  
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§ 5 Medborgarförslag – Gratis bussresor för 
pensionärer 
Diarienummer KS 2021/579 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag gratis bussresor för pensio-

närer de tider då få reser. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

• Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Medborgarförslag – Lägg till en hållplats 
längs VLs busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Diarienummer KS 2021/580 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 

längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 49 för att göra det 

tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 

noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, hastig-

heten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

• Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 i 

anslutning till Valskogsvägen 45 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 Medborgarförslag – Sänk farten till 30 km/h 
vid lekparken efter Torsgatan 
Diarienummer KS 2022/90 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Kim Israelsson föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten längs Tors-

gatan sänks från 50 till 30 km/h strax innan lekparken eller helst mycket 

tidigare. Förslagsställaren menar att det bör vara en ganska enkel åtgärd att 

flytta upp 30 skyltarna 150 m från där de står idag.  

Som ett alternativ till detta föreslår förslagsställare ett permanent förhinder 

strax innan lekparken.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

• Medborgarförslag - Sänka farten till 30 vid lekparken efter 

Torsgatan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 8 Medborgarförslag – Placera ut boklådor runt 
om i Kungsör 
Diarienummer KS 2022/91 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Camilla Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera 

ut 1-3 boklådor runt om i Kungsör, t.ex vid båthamnen, i centrum och på 

ytterligare ställe. Förslagsställaren menar att privatpersoner kan ställa dit 

böcker, byta, lämna osv. och att biblioteket kanske kan vara med och 

ansvara för boklådorna. Boklådorna bör ha utrymme för olika hyllplan så att 

böckerna kan delas upp mellan barn- och vuxenböcker. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

• Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Svar på medborgarförslag – Hundrastgård 
på Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/167 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag, att det byggs en hund-

rastgård i hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan, 

alternativt bakom ishallen mot nya förskolan. Avståndet till hundrastgården 

vid Runevallen är för långt, enligt förslagsställaren, för hundägare boende 

på Kungsörs västra sida. 

KKTAB har i ärendet Hundrastgård på södra sidan i Kungsör, KS 2020/351, 

tagit fram förslag och kostnadsberäkning på byggandet av en hundrastgård 

vid Centralvallen. Detta ärende ligger redan i budgetprocessen efter beslut i 

Kommunfullmäktige. KKTAB föreslår därför att Carina Kjellgrens förslag 

avslås, då det bedöms som likvärdigt med förslaget i ärendet KS 2020/351.  

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 235 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård på 

Centralvallen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen 

Skickas till 

Carina Kjellgren 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 10 Svar på medborgarförslag – Avverka 
lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan 
Coop och Ica 
Diarienummer KS 2021/354 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan, 

Torget och mellan Coop och Ica tas bort. Anledningen till föreslagen åtgärd 

är att dessa savar och skräpar ner med sina frön och frökapslar. 

KKTAB har tittat på förslaget, och kan konstatera att ett visst problem med 

sav och spridning av frökapslar finns. Detta motiverar dock inte att lindarna 

avverkas, då de är en omistlig det av centrala Kungsör. Lindarna är dess-

utom hemvist för mistlar och får därför inte avverkas utan medgivande från 

Länsstyrelsen. Lindarna är utöver detta skyddade, då de står i allé, vilket 

också kräver ett medgivande från Länsstyrelsen, vid eventuella avverk-

ningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att 

minska ovan nämnda olägenheter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) yrkar återremiss för att får 

fram ett alternativ. 

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

relsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremitteras) 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 236 Svar på medborgarförslag – Avverka lindarna 

på Prästgatan, torget och delen mellan Coop och Ica 
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen 

mellan Coop och Ica 

Skickas till 

Eddie Durlind 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 11 Svar på medborgarförslag – nya lekredskap 
till förskolan i Valskog 
Diarienummer KS 2021/271 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Jennie Ström har i ett medborgarförslag föreslagit att förskolans gård i 

Valskog ska få nya lekredskap. 

” Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det väl dags för 

förskolan och få det lika fint med nya lekredskap, så det bjuder ännu mer 

barn ut till valskog, tanken på att nu det allt mer barn på förskolan och 

lekredskapen slits ännu mer. Så nu är det dags att det är deras tur och få det 

lika bra som eleverna på skolan!” 

Under 2021 har det till förskolan i Valskog beställts ett nytt uteklassrum 

samt en vattenbana. Det är prioriteringar som har gjorts av ledningen för 

förskolan inom de beviljade investeringsmedel som avsatts för 2021. 

Det finns ett generellt behov av att se över fler förskolors utemiljöer inom 

Kungsörs kommun. Inför budgetarbetet för 2023 kommer förskolans 

ledning att äska medel för fortsatt upprustning av förskolornas utemiljö. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 237 Svar på medborgarförslag - nya lekredskap till 

förskolan i Valskog 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 12 Svar på medborgarförslag – Staket och fler 
sittplatser till lekparken i Valskog 
Diarienummer KS 2021/331 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår att det byggs ett staket runt lekplatsen vid Västerl-

ånggatan i Valskog. Dessutom finns förslag på fler sittplatser. 

KKTAB har tittat på förslagen och kan konstatera att det inte finns behov av 

staket runt lekplatsen, då det är relativt långt till gatan och ett visst motlut 

föreligger. Lekplatsen bedöms därför som säker. Inga andra lekplatser i 

kommunen är instängslade. 

Behovet av fler sittplatser får hanteras som en driftsfråga, om signaler 

kommer att det finns ett stort behov av ytterligare parkmöbler, får 

förstärkning övervägas. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 238 Svar på medborgarförslag – Staket och fler 

sittplatser till lekparken i Valskog 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 

Skickas till 

Jennie Ström 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 13 Svar på medborgarförslag – Fler lampor på 
stigen vid Bergsgatan 18 och 20, Valskog 
Diarienummer KS 2021/411 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler lampor sätts upp på 

stigen mellan Bergsgatan 18 och 20. Vidare föreslås att uteklassrummet 

bakom pulkabacken förses med lampor. 

KKTAB har tittat på förslaget om fler lampor på stigen och gör bedöm-

ningen att nuvarande belysning är tillräcklig. När det gäller belysningen vid 

uteklassrummet så har inga signaler kommit från skolan om avsaknad av 

belysning. KKTAB föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 239 Svar på medborgarförslag – Fler lampor på 

stigen vid Bergsgatan 18 och 20, Valskog 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag -Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, 

Valskog 

Skickas till 

Jennie Ström 

Kungsörs Kommunteknik AB  
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§ 14 Svar på medborgarförslag – Höj pulka-
backen på grönområdet uppe i Runna Eka 
Diarienummer KS 2021/470 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på grön-

området i Runna Eka, återställs till ursprunglig höjd. 

KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att pulkabacken med åren 

sjunkit ihop och att en återställning av ursprunglig höjd bör ske. KKTAB 

har tidvis behov av att bli av med schaktmassor, och åtgärden skulle därför 

kunna genomföras utan tillskjutande av ytterligare ekonomiska medel. 

Kostnader för transporter och liknande kan belasta de aktuella projekten. 

KKTAB föreslår därför att medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 240 Svar på medborgarförslag - Höj pulkabacken 

på grönområdet uppe i Runna Eka 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna 

Eka 

Skickas till 

Tony Larsson 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 15 Svar på medborgarförslag – Bullerskydd 
Diarienummer KS 2021/189 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå 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 

• KS 2022-01-31 § 3 Svar på medborgarförslag - Bullerskydd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Bullerskydd 

Skickas till 

Thomas Andersson 

KKTAB  
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2022-02-14 
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§ 16 Svar på medborgarförslag – Farthinder till 
Fredsgatan 
Diarienummer KS 2020/411 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget och behandla ärendet i 

budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 

på Fredsgatan. 

Efter uppdrag från kommunstyrelsen, har Kungsörs KommunTeknik AB 

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. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-01-31 § 4 Svar på medborgarförslag - Farthinder till 

Fredsgatan 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Farthinder till Fredsgatan 

Skickas till 

Birgit Cato-Berwick 

KKTAB 

Ekonomichefen  
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Kommunfullmäktige 
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2022-02-14 
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§ 17 Motion – Familjecentral, en väg till 
föräldrautbildning 
Diarienummer KS 2021/569 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kommunen ska besluta om en 

viljeinriktning om att införa en familjecentral. Vidare föreslås att  

• arbetet påbörjas med att leta efter en placering, lämplig med tanke på 

såväl lokal som tillgänglighet, och  

• utredning sker av vilka samarbetspartners som är aktuella. 

En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. På 

denna ska det minst finnas mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 

och socialtjänst inriktad på förebyggande arbete. Utöver basverksamheterna 

kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

• Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Motion – Policy för skydd av produktiv 
jordbruks- och betesmark 
Diarienummer KS 2022/94 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 

Andersson, samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska 

anta en policy för skydd av produktiv jordbruksmark- och betesmark.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

• Motion - Policy för skydd av produktiv jordbruks- och betesmark 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
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§ 19 Svar på motion – Bygg upp en utbildnings-
avdelning för äldrevård i länet 
Diarienummer KS 2021/250 

Beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att det yrkade förslaget redan är verkställt 

och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs, motionen anses därmed vara 

besvarad. 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en utbild-

ningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande utbild-

ningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i länet för 

legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården. 

Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och rehabilitering, då det 

finn ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Regionens 

specialistvård och den kommunala vård och omsorgen. 

Redan idag finns en utbildningsavdelning i samverkan mellan länets 

kommuner och Regionen, Nätverket för förstärkt kompetens. I denna 

samverkan deltar representanter från Region och länets kommun. Utbild-

ningar genomförs utifrån omvärldsbevakning och de behov som identifie-

rats av deltagande representanter. Fokus i denna samverkan är inte enbart på 

den kommunala hälso- och sjukvården utan även på baspersonalens 

kompetensutvecklingsbehov. Samtliga utbildningar som genomförs i 

samverkan berör samarbetet mellan Regionen och kommunerna.  

Syfte med den gemensamma utbildningen är: 

• Att stärka kompetensen för anställda inom vård och omsorg 

(primärvård, kommuner och slutenvården) för mer sammanhållna 

vårdprocesser.  

• Att öka kunskapen för varandras uppdrag genom att hitta 

utbildningsområden för en sammanhållen vård- och omsorgskedja. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 241 Svar på motion - Bygg upp en 

utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
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Skickas till 

Förslagsläggaren  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Svar på motion – Inför en gemensamhets-
plan för äldreboendet och nya förskolan 
Diarienummer KS 2021/252 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar motionen. 

Sammanfattning 

Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 

inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 

äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 

barn och äldre. 

Den nya förskolan ”Paletten” beräknas kunna vara färdigställd under augusti 

2022. Ett strukturerat samarbete skulle kunna startas i slutet av 2022 eller i 

början av 2023. Initialt kan ett samarbete mellan personalgrupperna 

innebära att tid från båda organisationerna behöver avsättas för att planera 

för hur ett samarbete ska få önskad effekt. Då detta planeringsarbete är 

genomfört kommer förvaltningarna att återkomma med en rapport om det är 

möjligt eller inte, vilken kostnad ett samarbete eventuellt kan medföra och 

om kostnaden kan inrymmas i befintlig budget eller om den behöver äskas. 

Motionen anses därmed beviljad. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 242 Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan 

för äldreboendet och nya förskolan 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 

• Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya 

förskolan 

Skickas till 

Förslagsläggaren  
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§ 21 Svar på motion – Flyttning av ställplatser 
för husbilar från gästhamnen 
Diarienummer KS 2021/416 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med 

utvecklingen av gästhamnsområdet. Med detta anses motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion till kommunstyrelsen att 

• ställplatserna för husbilar i gästhamnen ska flyttas till Fredsgatan, 

efter Elverket, med plats för sex husbilar en bit in på gräsmattan i 

Åparken. 

• Platserna iordningsställs med elstolpar och två rader plattor eller 

grus för att markera var bilarna ska stå. 

• Kajutan, servicehuset i gästhamnen kan även i fortsättningsvis 

användas som serviceanläggning för husbilarna. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-12-13 § 243 Svar på motion – Flyttning av ställplatser för 

husbilar från gästhamnen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen 

Skickas till 

Gunilla Wolinder 

Kommundirektör  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 27 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
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§ 22 Svar på motion – Valstugor vid val på stora 
torget i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/423 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

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. 

Beslutsunderlag 

• KS 2022-01-31 § 5 Svar på motion - Valstugor vid val på stora 

torget i Kungsör 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

• Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Gruppledarna  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 28 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Svar på motion – Byt ut skolledningen på 
grund av låga betyg i skolan 
Diarienummer KS 2021/508 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå 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 

• KS 2022-01-31 § 6 Svar på motion – Byt ut skolledningen på grund 

av låga betyg i skolan 

• 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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§ 24 Interpellation – Hamnutvecklingen i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2022/93 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) frågar i en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande: 

• Vilka är de långsiktiga planerna för hamnområdet och hur vill ni 

utveckla hamnområdet? 

• Vilken nämnd/styrelse är ansvarig för hamnutvecklingen? 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar att hamnområdet 

är i ett utvecklingsskede i nuläget. Ambitionen är att få till en mötesplats för 

våra medborgare samt hitresta turister och för de som verkar i Kungsör. 

Ansvarig för hamnutvecklingen är kommunstyrelsen med ortutvecklings-

gruppen som styrgrupp. 

Beslutsunderlag 

• Interpellation 

• Svar på interpellation 

Skickas till 

Madelene Fager  
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§ 25 Revidering av riktlinjer för styrande 
dokument 
Diarienummer KS 2021/403 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte. 

Sammanfattning 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en riktlinje för styrande 

dokument. Den riktlinjen implementerades aldrig fullt ut i organisationen. 

För att få ordning och reda på Kungsörs kommuns dokumenthantering 

initierades 2019 ett uppdrag att revidera riktlinjen för styrande dokument för 

Kungsörs kommun och Kungörs helägda bolag. I och med att Kungsörs 

kommun går in i ett nytt intranät med nya tekniska förutsättningar möjliggör 

detta att delar av dokumenthantering kan automatiseras vilket säkerställer att 

Kungsörs kommun på ett enklare sätt kan hålla ordning på styrdokumenten. 

Syftet med riktlinjen är 

• fastställa definition av begreppet styrande dokument 

• definiera dokumenttyper 

• en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring 

• enhetlig struktur för styrdokument i kommunkoncernen 

• säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument. 

Förändringar från tidigare riktlinje är 

• begreppen mål och budget samt verksamhetsplan förtydligas. Mål 

och budget är politiskt antagna dokument, verksamhetsplaner gäller 

för förvaltningar, områden och enheter. 

• dokumenttypen plan innefattar även strategier och möjliggör en mer 

träffsäker sökning på intranätet. 

Beslutsnivåer anges tydligt i dokumentet och visar vilka dokument som är 

politiska beslut respektive tjänsteorganisationens beslut.  

 

Beslutsunderlag 

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

dokument  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• utkast - Riktlinje för styrande dokument 
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Skickas till 

Kvalitetsstrateg socialförvaltningen 

Kanslichef 

VD-sekreterare bolagen 

Förvaltningschefer 

Rune Larsen 

Mats Åkerlund 

Miljöstrateg 

Utvecklingsstrateg 

Näringslivschef 

Kultur- och fritidschef  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 32 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Utbetalning av partistöd 2022 
Diarienummer KS 2022/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2022 ska betalas ut i enlighet med 

gällande reglemente.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 4 kapitlet 32 § ska kommunen årligen besluta om att 

betala ut partistöd. Reglementet för partistöd justerades 2021 men ingen 

ändring av beloppen har initierats.  

Gällande belopp i Kungsör är 

• Grundstöd 30 000 kronor per parti och år 

• Mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 

Kontroll har gjorts av att partierna har sina ordinarie platser i 

kommunfullmäktige besatta och/eller har ersättare som kan gå in och 

tjänstgöra per den 31 december 2021. Samtliga partier som idag är 

representerade i kommunfullmäktige är berättigade till fullt partistöd 2022. 

Innan utbetalning kan ske måste dock partierna redovisa hur 2021 års 

partistöd använts i enlighet med kommunallagen 4 kapitlet 29 § andra 

stycket. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Skickas till 

Gruppledarna 

Ekonomikontoret  
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§ 27 Riktlinje för investeringar 
Diarienummer KS 2022/35 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte. 

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 

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

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Riktlinjer för investeringar 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte. 

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 

• 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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2022-02-14 
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§ 29 Ägarombud till Energikontorets i 
Mälardalen AB stämma 
Diarienummer KS 2021/572 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Rune Larsen som ombud på 

Ekonomikontoret i Mälardalen AB:s stämma i maj 2022 

  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att Kungsörs kommun skulle köpa in 

sig i Ekonomikontoret 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 

• KS 2022-01-31 § 7 Ägarombud till Energikontorets stämma 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Energikontoret i Mälardalen AB 

Rune Larsen  
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§ 30 Komplettering av beslut om ändring av 
avfallstaxa 2022 
Diarienummer KS 2021/279 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya avfallstaxan från och med 1 

april 2022, under förutsättning att övriga medlemskommuner antar den nya 

avfallstaxan. 

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 

• KS 2022-01-31 § 9 Komplettering av beslut om ändring av 

avfallstaxa 2022 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30 

• Avfallstaxa 2022 

Skickas till 

VafabMiljö  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 37 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Verksamhetsplan och budget 2022 – 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2021/563 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 

• KS 2022-01-31 § 10 Verksamhetsplan och budget 2022 - Gemensam 

hjälpmedelsnämnd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Verksamhetsplan och budget 2022 

• Verksamhetsplan, budget och Interkontrollplan 

Skickas till 

Gemensam hjälpmedelsnämnd  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 38 (38) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 – Västra Mälardalens 
kommunalförbund VMKF 
Diarienummer KS 2021/582 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga 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 

• KS 2022-01-31 § 12 Budget och verksamhetsplan 2022 med 

flerårsplan 2023 - 2024 - Västra Mälardalens kommunalförbund 

VMKF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• VMKF 2021-12-15 § 35 Budget och verksamhetsplan 2022 med 

flerårsplan 2023-2024 

Skickas till 

VMKF 


