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§ 273 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 

Kommunstyrelsen uppmanar VD för Kungsörs Vatten AB (KVAB) och VD 

för Kungsörs Fastighets AB (KFAB) inkomma med skriftliga rapporter till 

nästa sammanträde, där de redogör för konsekvenserna nästa år av den all-

männa prisuppgången för respektive bolag och vilka åtgärder som tas för att 

uppnå en budget i balans. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ekonomichef att se över finanspo-

licyn och föreslå eventuella revideringar till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 

Årets sista ekonomiska uppföljning visar att prognosen för kommunens re-

sultat är en budget i balans. Förutsägbara planeringsförutsättningar efterfrå-

gas nu när kommunen står inför ett stort förändringstryck kopplat till den 

demografiska utvecklingen och en negativ real skatteunderlagstillväxt. 

Dessbättre råder det fortsatt skaplig konsensus angående de ekonomiska för-

utsättningarna nästa år. 

Nyligen presenterade Finansinspektionen sin rapport om den finansiella sta-

biliteten i Sverige. Priserna på fastigheter och aktier sjunker. Cocktailen 

”fastighetsaktier” ger därmed anledning till särskilt huvudbry. 

Kommunstyrelsen har noga följt KKTAB:s arbete med att uppnå en budget i 

balans under året, till viss del på bekostnad av att tiden inte räckt åt att följa 

KVAB och KFAB lika noggrant. Dessa bolag bör också få möjlighet att pre-

sentera vilka åtgärder de planerar för att hantera ökande kostnader till följd 

av inflationen.  

I rapporten presenteras kortfattat de åtgärder som KKTAB har vidtagit för 

att uppnå en budget i balans. Dessutom presenteras tre olika scenarier för 

räntekostnaderna i koncernen 2022–2024. 

Beslutsunderlag 

BUN 2022-11-23 § 99 Ekonomisk rapport 

Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång sikt i Kungsörs Kommun-

Teknik AB (KKTAB), KS 2022/382 
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Skickas till 

Ekonomichef 

VD KKTAB 

VD KFAB  
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§ 274 Rapport från BUN gällande Tidiga samord-
nande insatser (TSI) 
Diarienummer KS 2020/396 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en rapport över pågående 

arbete med Tidigt Samordnade Insatser (TSI) – samverkan mellan skolan 

och socialnämndens Individ- och Familjeomsorg (IFO) verksamhet. Ge-

nomförda gemensamma insatser under 2022 är  

• Implementering av TSI genom ytterligare en gemensam fortbild-

ningsdag med all personal från IFO och utvald personal från grund-

skolan för att diskutera några gemensamma utmaningar utifrån två 

typfall.  

• Personal från IFO:s öppenvård har deltagit på skolornas arbetsplats-

träffar, APT, och elevhälsoteam, EHT.  

• En nyanställd ungdomsbehandlare inom IFO:s öppenvård har ett 

samarbete med Kung Karls skolas elevsamordnare och elevhälsope-

dagog. 

En länsgemensam samverkansrutin för samordnad individuell plan, SIP, 

framtagen tillsammans med region Västmanland och länets samtliga kom-

muner, ökar samarbetet ytterligare mellan socialtjänsten och skola, då även 

skola kan kalla till en SIP. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Rapport från arbetet med tidiga och sam-

ordnade insatser för barn och unga 

BUN 2022-11-30 § 101 Tidiga samordnande insatser (TSI) - Svar på inkom-

men fråga  
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§ 275 Länsgemensam handlingsplan suicidpre-
vention 
Diarienummer KS 2022/540 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Region Västmanland har inkommit med en länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention. I planen framgår att det långsiktiga målet för det länsge-

mensamma suicidpreventiva arbetet är att sänka antalet fullbordade suicid i 

länet. Ett första steg är att nå samma nivå som riksgenomsnittet till år 2030. 

Arbetet med handlingsplanen har till största delen gjorts av en arbetsgrupp 

med representation från både kommunerna i länet och Region Västmanland. 

Handlingsplanen har förankrats i chefsforum samt i regional ledningsgrupp. 

Information om handlingsplanen har skett i politiska samverkansgruppen 

barn och unga samt äldre. 

Handlingsplanen delges kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Länsgemensam handlingsplan suicidpre-

vention 

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention  
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§ 276 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen informeras om följande: 

• Integrationsråd 

• Krishanteringsrådet 

• Politikerutbildning efter valet 

• SmåKom (De små kommunernas samverkan) 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Övrig information 2022 
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§ 277 svar på medborgarförslag - Investera sol-
paneler på kommunala inrättningar 
Diarienummer KS 2022/427 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar medborgarförsla-

get besvarat. 

Sammanfattning 

Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att för att få ner elpriserna på 

våra kommunala inrättningar (ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm) 

Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i solpaneler 

för att kunna vara självförsörjande på el. 

KKTAB har med sig detta tänk i alla projekt som genomförs i de fastigheter 

som ägs av bolaget och kommunen, nya förskolan har solceller samt Kung 

Karl skola. Under 2023 och framåt kommer KKTAB att arbeta fram en 

energioptimeringsplan i samarbete med Energikontoret Mälardalen, där vi 

tittar på åtgärder som är energibesparande samt om det går att komplettera 

med t.ex solceller, detta för att fastigheterna ska bli så energisnåla som möj-

lig. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag svar 

Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Ekonomichef  
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§ 278 svar på medborgarförslag - Skapa mats-
kog på hagmarker 
Diarienummer KS 2022/424 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar medborgarförsla-

get avslaget. 

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska an-

vända hagmark för att skapa en matskog.  

Naturvårdsavdelningen har utrett frågan. Det är inte lämpligt att göra om en 

hagmark till matskog. Hagmarker består i huvudsak av mager, stenig mark 

som redan är beväxt med träd och ibland också värdefull flora. För att plan-

tera bärbuskar och fruktträd skulle jorden behöva beredas och förbättras vil-

ket skulle förändra vegetationen. Dessutom skulle det inte längre gå att 

nyttja marken för bete. Även om en matskog också skapar ekologiska och 

sociala värden bör det inte vara på bekostnad av de värden som redan finns. 

Idén om en matskog är god men det skulle vara mer lämpligt på en plats 

med bördig jord som i dag inte nyttjas på annat sätt än till exempel gräs-

matta. Även om förslaget avslås i sin nuvarande form tar kommunen med 

sig idén inför framtida samhällsplanering.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 

hagmarker 

 

Skickas till 

Förslagsställaren Anita Larsson 

Handläggaren Julia Löndal Jonsson 

Ekonomichef Sara Jonsson  
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§ 279 Svar på medborgarförslag - cykelväg mel-
lan Torpa och Kungsör 
Diarienummer KS 2020/13 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja med-

borgarförslaget. Finansiering sker enligt beslut i ärende KS 2022/202. 

Sammanfattning 

Sofia Larsson föreslog 2020 i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg 

mellan Torpa och Kungsör. Frågan har utretts bland annat via markägarna 

och Trafikverket då det även tidigare funnits idéer om att rusta upp denna 

väg, för att få fram alternativa förslag. Under ärendets gång har det även in-

kommit en motion med liknande önskemål och det finns nu ett förslag för 

beslut. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 

och Kungsör 

Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Ekonomichef 
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§ 280 svar på Medborgarförslag -  Upprätta 
skogsstig till Lockmora 
Diarienummer KS 2022/246 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta medborgarförslaget 

som besvarat. 

Sammanfattning 

Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 

mellan Skvalbacken och Dammen. Då blir det möjligt att promenera till och 

från Lockmora utan att behöva gå på trafikerade vägar. 

I ett initialt skede har förslaget lyfts till fritidsförvaltningen och Kungsörs 

KommunTeknink AB som ställer sig positiv till förslaget. Det behöver dock 

ske en mer övergripande översyn av markanvändningen i och kring Lock-

mora och hur friluftsområdet kan knytas samman med övriga friluftsområ-

den (åsen och Klämsbo) innan ett beslut kan tas. Innan en stig kan anläggas 

krävs även finansiering och en skötselplan. 

Frågan behöver utredas vidare och lyfts därefter i ortsutvecklingsgruppen 

och dess politiska styrgrupp.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag svar 

Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till Lockmora 

Inbjudan presentation medborgarförslag 

Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 

KF 2022-06-13 § 103 Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Eventuell uppdragstagare 

Ekonomichef  
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§ 281 svar på motion - Cykelbana mellan 
Kungsör och Torpa 
Diarienummer KS 2022/202 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen bevil-

jad. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i investerings-

utrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. KKTAB får i 

uppdrag att genomföra byggnationen. 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att det byggs en cykelväg mellan Torpa 

och Kungsör för att främja miljövänliga transporter. Motionen redogör för 

tidigare förslag och utredningar i ärendet. Motionen föreslår att tidigare för-

slag till genomförande verkställs och att kommunen avsätter medel till detta. 

KTAB har gjort en förnyad utredning och kan konstatera att delar av tidi-

gare utredningsförslag som presenterats inte längre är realistiska, vare sig 

till utförande eller kostnad. En ny kalkyl har därför gjorts och ett alternativt 

utförande föreslås.  

Beslutsunderlag 

Motion svar 

Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

KF 2022-04-11 § 59 Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Eventuell uppdragstagare 

Ekonomichef  
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§ 282 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Vafabmiljö Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2022/499 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de-

lårsrapporten. 

Sammanfattning 

Vafabmiljö har inkommit med delårsrapport för perioden 1 januari-31 au-

gusti, vilken innehåller bland annat räkenskaper och måluppföljning. Pro-

gnosen för helåret är 4,8 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse 

med 1,2 mnkr. Balanskravet förväntas därmed uppnås i år. 

I protokollet från direktionen (2022-09-29 546–558§§) efterfrågas större af-

färsmässighet från förbundet gällande biogasinvesteringen och en policy för 

prissäkring av elkostnader. Förbundsdirektionen godkände delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Delårsrapport tertial 2, 2022 Vafabmiljö Kommunalförbund 

Skickas till 

Vafabmiljö kommunalförbund  
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§ 283 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 

2022 med plan 2023–2024 för Kungsörs kommun, innebärande att det bud-

geterade resultatet för år 2022 uppgår till 2 872 tkr. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till gransknings-

rapporten av kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2022, 

fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade resultatet. 

Enligt det gällande beslutet ska resultatet vara 3 128 tkr, men detta är en fel-

skrivning. I själva verket innebär de beslutade justeringarna i fullmäktiges 

beslut 2021-11-29 § 204 att det tidigare budgeterade resultatet på 6 000 tkr 

ska minska med -3 128 tkr. Revisorerna vill att fullmäktige tar ett nytt be-

slut så att det protokollförda beslutet överensstämmer med fullmäktiges av-

sikt. 

Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 

det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 

Beslutsunderlag 

Förslag till årsplan 2022 med plan för 2023-2024 version till KS 31 maj 

KS 2021-05-31 § 119 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 

KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 ? 2024 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 

Reservation och förslag -  Budget 2022 och plan för 2023?2024 

KS 2021-11-15 § 223 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 

Reservation - Budget 2022 och plan för 2023?2024 

KF 2021-11-29 § 203 Skattesats 2022 

KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs kom-

mun och kommunfullmäktiges mål 2021 

Skattesats 2022 - Kungsörs kommun ID:21MBSKV746972 

KF 2022-04-11 § 62 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kom-

mun och kommunfullmäktiges mål 2021 - utökning av investeringsbudget 
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Skickas till 

Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

KU Ekonomi 

Revisorer  
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§ 284 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023 
Diarienummer KS 2022/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• anta budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt förelig-

gande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt för 

Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

• anta förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att nettoutgif-

terna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

• besluta att målen för verksamheterna för en god ekonomisk hushåll-

ning 2023 är följande: 

• Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 med behörighet till yrkes-

program för gymnasiet ska öka från basåret 2021 (77%) 

• Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 

2023. 

• Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 

• besluta att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 

2023 är följande: 

• Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag vid årets slut. 

• Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till 

högst 781 miljoner kronor vid årets slut. 

• Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska 

vara minst 100 procent. 

• Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 pro-

cent. 

• fastställa internräntan till 1,25 procent, 

• fastställa borgensavgiften till 0,40 procent, 

• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 

  

Reservationer 

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt 

mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

Budgetdokument med förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 

KS BB 2022-03-14 § 3 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 

KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 

Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och kommunfull-

mäktiges mål 2023Skattesats 2023 

Särskilt yttrande gällande KS budget 

SN 2022-04-26, § 32 Budget 2023-2025 inklusive mål 2023 

KS 2022-04-25 § 89 Kommunstyrelsens Budget 2023 med plan 2024 - 2025 

BUN 2022-05-02 § 38 Budget 2023 

Kungsör Kommunstyrelsens budgetberedning (2022-05-09 KS BB §5) 

KS BB 2022-05-24 § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 

BUN 2022-05-23, § 42 Budget 2023 

KS BB 2022-08-15 § 7 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 

BUN 2022-08-24 § 71 Budgetförutsättningar 2023 - Uppdrag från budget- 

och bokslutsberedningen - prioritera  verksamheten utifrån befintlig ram 

BUN 2022-09-28 § 81 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 

KS BB 2022-10-31 § 9 Budget och mål 2023 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 beslut om skattesats 2023 

KS 2022-11-14 § 263 Skattesats 2023 

KF 2022-11-14 § 48 Skattesats 2023  
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§ 285 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kom-
mun 
Diarienummer KS 2022/257 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att, enligt försla-

get 

• höja avgifterna relaterade arbetstiden för avskrift av allmän hand-

ling, 

• höja taxorna till Naturvårdslaget, 

• höja taxorna till Stadsvårdslaget, 

• höja avgifterna till musikskolan, 

• höja bastaxan för tomter och mark, 

• höja arrendeavgifterna, 

• justera samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet, 

inklusive bibliotek samt kultur- och fritidsanläggningar, 

• höja hyrorna avseende gymnastik- och matsalar, 

• införa en avgift för att hyra Kung Karls skolas hemkunskapssal, och 

• fastställa måltidstaxan för lunch till personer äldre än 65 år på 

Björskogsskolan. 

Sammanfattning 

De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun år 2023 återfinns 

i ett samlat dokument.  

För avgifterna inom Socialnämndens ansvarsområde sker årliga uppräk-

ningar med konsumentprisindex (KPI).  

Kommunen indexerar avgifterna till förskola och fritidshem enligt Skolver-

kets maxtaxereform.  

Den 13 juni 2022 § 111 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande 

avgifter för Socialförvaltningen samt höjda taxor för husbils-och gästhamns-

platser, vilka återfinns i det samlade dokumentet. 

I övrigt föreslås bland annat höjda avgifter för musikskolan, kopior av all-

männa handlingar, mark, tomter och arrenden. Genomgripande förändringar 

av avgifterna inom kultur- och fritidsområdet föreslås och höjda hyror för 

gymnastiksalar samt matsalar. Höjda taxor för service från Naturvårdslaget 

och Stadsvårdslaget är andra exempel på förändrade taxor. Förändringarna 

redovisas i stora drag med belopp i denna skrivelse. För Kultur- och 
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fritidsområdet är förändringarna dock mycket omfattande och återfinns i 

stället i sin helhet i det samlade dokumentet. 

Beslutsunderlag 

KS 2022-05-30 § 111 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - juste-

ring av taxor för ställplatser och gästhamn 

KS 2022-05-30 § 112 Taxor och avgifter 2022 ? Kungsör kommun 

Skickas till 

Kommundirektör 

Skolchef 

Socialchef 

Kultur- och fritidschef 

Kostchef 

VD för KKTAB 

Kanslichef 

KU Ekonomi 

Avgiftshandläggare 
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§ 286 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 
2023 för Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/536 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 

taxa och att den ska indexregleras med sotningsindex som tas fram av SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner) varje år. 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarig för rengöring 

och brandskyddskontroll av eldstäder inom det geografiska ansvarsområdet. 

Genom förbundsordningen har Kungsörs kommun överlåtit till RTMD att 

ansvara för denna myndighetsutövning.  

2022-12-31 så går avtalet med nuvarande sotningsentreprenör ut och en 

upphandling av ny entreprenör pågår. I samband med detta föreslår RTMD 

att en ny taxa antas i Kungsörs kommun, för att underlätta för den enskilde 

att förutspå vilken kostnad som sotning och/eller brandskyddskontroll kom-

mer innebära.  

Föreslagen taxa innebär en fast taxa för sotning och/eller brandskyddskon-

troll per objekt i stället för en minutbaserad taxa. Taxan uppräknas årligen 

med sotningsindex som antas av SKR i april varje år.  

Denna modell för taxa används i sotningsdistrikten i Hallstahammar och Su-

rahammar samt Västerås. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Förslag till ny sotningstaxa Kungsörs kommun 

Skickas till 

RTMD  
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§ 287 Riktlinje för samspel mellan förtroende-
valda och tjänstemän i Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/508 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till kommunstyrelsens nästa samman-

träde. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 haft i uppdrag att ta fram ett 

förslag till samspel mellan den förtroendevalda organisationen och kommu-

nens tjänstepersoner. Representanter från partierna och tjänstepersoner var 

involverade i ett utvecklingsarbete gällande att ta fram detta dokument i må-

nadsskiftet mars/april 2022. Förslaget har sedan varit på remiss hos förtro-

endevalda via deras gruppledare och deltagare på workshopen, samt hos del-

tagande tjänstepersoner. Utkastet är därefter justerat enligt kommunstyrelse-

presidiums önskemål och läggs nu upp för beslut. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Riktlinje för samspel mellan förtroende-

valda och tjänstemän i Kungsörs kommun 

Skickas till 

Gruppledarna, CLG, KLG  
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§ 288 Utfört uppdrag enligt svar på motion - Ge-
mensamhetsplan för äldreboendet och försko-
lan Paletten 
Diarienummer KS 2021/252 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beviljade 2022-02-14 § 20 en motion från Jenny An-

dersson (KD) med förslag på samarbete mellan nya förskolan Paletten och 

det särskilda boendet Södergården. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens förvaltningar har sam-

verkat kring frågan och nu lämnat svar till kommunstyrelsen. Bland annat 

berättas att Paletten invigdes i augusti 2022. Rektor för förskolan och en-

hetscheferna för Södergården kommer att träffas en till två gånger per år för 

att planera gemensamma aktiviteter. Södergårdens utemiljö kommer att för-

bättras med syfte att skapa en stimulerade miljö för de boende. Inne på Sö-

dergården kommer det att skapas en stor aktivitetsyta som skapar förutsätt-

ningar för gemensamma aktiviteter för barn och äldre.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Motion - Inför en gemensamhetsplan för 

äldreboendet och nya förskolan 

Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 

KF 2021-05-10 § 69 Motion ? Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet 

och nya förskolan 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 Svar på motion 

- Inför en gemensamhetsplan för 

äldreboendet och nya förskolan 

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

äldreboendet och nya förskolan 

KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion ? Inför en gemensamhets-

plan för äldreboendet och nya förskolan 

Motion - inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 

SN 2022-10-25 § 75 Gemensamhetsplan för äldreboendet och förskolan Pa-

letten 

BUN 2022-10-26 § 88 Gemensamhetsplan för äldreboendet och förskolan 

Paletten 
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Skickas till 

Jenny Andersson 

SN 

BUN  
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§ 289 Fullmakt att föra kommunens talan 2023 
Diarienummer KS 2022/58 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga följande personer att för kom-

munstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2023  

1. vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – kom-

mundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, samt tek-

niska chefen Rune Larsen var för sig eller de som de genom delegationsbe-

slut förordnar i sitt ställe.  

2. beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden hos Krono-

fogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.  

Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i dessa frå-

gor är också behörig att underteckna överenskommelser i samband med såd-

ana förrättningar. Företräds kommunen av utomstående är det den som dele-

gerat rätten att föra talan som ska underteckna överenskommelser. Detta be-

slut ersätter tidigare fattat beslut fattat 2022-01-31 § 22 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt att föra 

kommunens talan. Det senaste beslutet togs i januari 2022 och detta beslut 

ersätter detta. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Fullmakt att föra kommunens talan 2023 

Skickas till 

De bemyndigade  
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§ 290 Rätt att skriva under ekonomiska hand-
lingar i Kungsörs kommun 2023 
Diarienummer KS 2022/59 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under ekono-

miska handlingar under 2023: 

Bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost: Kommundirektör Claes-

Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, controller Annika Nilsson, 

Margareta Larsson, Irene Berglund och ekonomiassistent Maria Jäderholm. 

Tecknandet görs alltid av två i förening. 

Uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Kommundirektör 

Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, controller Annika Nils-

son och Margareta Larsson samt ekonomiassistent Maria Jäderholm. Teck-

nandet görs av en person. 

Stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar, 

rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör Claes-Ur-

ban Boström, ekonomichef Sara Jonsson eller HR-chef Anne-Britt Hanson 

Åkerblom. Tecknandet görs av en person. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva un-

der ekonomiska handlingar. Det kan röra sig om till exempel bank- och 

plusgiro, checkar och deklarationer. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

HR-chef 

Ekonomiassistent Maria Jäderholm som förmedlar till Västra Mälardalens 

Sparbank 

KU Ekonomi  
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§ 291 Firmatecknare i Kungsörs kommun 2023 
Diarienummer KS 2022/57 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Claes-Urban Boström, eko-

nomichef Sara Jonsson och teknisk chef Rune Larsen, var för sig eller två i 

förening, är kommunens firmatecknare 2023. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna 

Kungsörs kommuns firma. Det kan handla om att skriva under köpekon-

trakt, köpebrev, skuldförbindelser eller affärsavtal för kommunens räkning. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer  

1. Förslag om Claes-Urban Boström, Sara Jonsson och Rune Larsen 

som firmatecknare 

2. Bo Granudds (M) Förslag om Claes-Urban Boström, Sara Jonsson 

och Rune Larsen som firmatecknare i förening med antingen kom-

munstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordfö-

rande 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag 1. 

Votering begärs och genomförs. Den som röstar för förslag 1 säger ja, den 

som röstar för förslag 2 säger nej. 

Följande ledamöter röstar ja: Linda Söder Jonsson (S), Angelica Stigenberg 

(S), Marie Norin Junttila (S), Madelene Fager (C), Christer Henriksson (V) 

och Mikael Peterson (S). 

Följande ledamöter röstar nej: Hans Carlsson (M), Bo Granudd (M), Roland 

Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Claes Wolinder (L). 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen 

har bifallit förslag 1.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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Teknisk chef 

KU Ekonomi  
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§ 292 svar på revisionsrapport - Översiktlig 
granskning av delårsrapport per 2022-08-31 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 

Kommunstyrelsens anser revisorernas synpunkter besvarade. 

Sammanfattning 

Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 

Kommunstyrelsen besvarar revisorernas rekommendationer enligt följande: 

• Kommunstyrelsen föreslår i ett annat ärende (2021/133) kommun-

fullmäktige ta ett nytt beslut om budgeterat resultat som står i över-

ensstämmelse med fullmäktiges avsikt. Till beslutet bifogas ett upp-

daterat budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges be-

slut om budget för 2022 och plan för 2023–2024. 

• Övriga rekommendationer behandlas i samband med upprättandet av 

årsredovisningen nästa år. 

Beslutsunderlag 

Missiv - Granskning av delårsbokslut 

Översiktlig granskning- Kungsörs kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

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 

KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 

Kungsörs kommun 

KS 2022-10-31 § 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 

kommun 

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 

Rapport på granskning av delårsrapport till kommunfullmäktige 

Skickas till 

De förtroendevalda revisorerna 

Kommunfullmäktige för information  
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§ 293 Beslutsattestanter jämte ersättare för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämn-
den och kommunstyrelsens förvaltning 2023 
Diarienummer KS 2022/60 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse de av förvaltningen föreslagna personerna 

till beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revisionen, 

kommunstyrelsen, valnämnden respektive kommunstyrelsens förvaltning 

2023. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommundirektören under löpande 

verksamhetsår får ersätta attestanterna inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde med andra personer. 

Sammanfattning 

Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglemente ska 

varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 

dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista 

för 2023. Listan bifogas som underlag till detta ärende. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Attestlista 

Skickas till 

Margareta Larsson  

Annika Nilsson 

Irene Berglund 

Maria Jäderholm  
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§ 294 Plan för Internkontroll 2023 - Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2022/538 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen  

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med sin plan för 

Internkontroll 2023. Områdena Befintliga ställföreträdare, Delgivning, be-

vakning, Delegationsbeslut och Omprövning av förvaltarskap kommer att 

kontrolleras. Kommunstyrelsen får planen för kännedom i enlighet med 

uppsiktsplikten. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Internkontroll 2023 - Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd 

VMÖ 2022-11-08 § 154 Internkontrollplan 2023 

Skickas till 

VMÖ  
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§ 295 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 
Diarienummer KS 2019/337 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser ytterligare en biträdande säkerhetsskyddschef, be-

redskapssamordnare Johan Solberg. Säkerhetsskyddschefen tillsammans 

med biträdande säkerhetsskyddschefer får besluta om placering i säkerhets-

klass och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 

samt att säkerhetsprövning av personal utförs. 

Sammanfattning 

Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 

för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sve-

riges säkerhet. Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 

kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand 

det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera sä-

kerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som 

är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs en-

ligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande är 

i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd kommun-

direktör 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 

biträdande säkerhetsskyddschef 

Skickas till 

Johan Solberg, Andreas Ahlsén  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 33 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 296 svar på remiss - Tillstånd för markförlägg-
ning för del av befintlig luftledning, nätkoncess-
ion (2021-102616)Runnabäcken 
Diarienummer KS 2022/442 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget.  

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om tillstånd för markförläggning av 

del av befintlig 45 kV kraftledning i luftledningsutförande i Runnabäcken i 

Kungsörs kommun. 

Det finns en befintlig 45 kV luftledning genom området. Området exploate-

ras i enlighet med gällande detaljplaner för Runnabäcken 1 och Runna-

bäcken 2. En förutsättning för att ytterligare detaljprojektering och byggnat-

ion ska kunna genomföras är att den befintliga 45 kV luftledningen flyttas. 

Planerad ombyggnation görs för att frigöra markyta där befintlig luftledning 

passerar idag. Luftledningen begränsar möjligheterna till ytterligare plan-

läggning och byggnation, därför föreslås markförläggning av befintlig led-

ning inom området.  

Kungsörs kommun ställer sig positiv till markförläggning av kraftledningen 

i enlighet med Vattenfalls förslag. Åtgärden möjliggör byggnation av bostä-

der i området och är positiv för framtida utveckling av södra delen av tätor-

ten. Dessutom bidrar en markförlagd ledning till mindre strålning för de när-

boende och luftledningens visuella intryck försvinner. Kungsörs kommun 

anser skyddsåtgärderna ska kompletteras med åtgärder som undviker sprid-

ning av den invasiva arten kanadensiskt gullris.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (2021-102616) 

Skickas till 

Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se 

Therés Andersson 

Stefan Lejerdahl 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 34 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 297 svar på remiss - Lokal och regional klimat-
omställning – underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2023 (M2022_01830) 
Diarienummer KS 2022/406 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 

För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav rege-

ringen i mars 2021 uppdrag till Länsstyrelsen i Uppsala län att ta fram ana-

lyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal 

och regional klimatomställning i hela landet. 

Med utgångspunkt i klimatmålen och nuvarande klimatpolitik ingick i upp-

draget att analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra re-

levanta aktörer har för att styra mot minskade utsläpp. Kommuner och reg-

ioner ansvarar för flera kritiska områden som påverkar samhällets möjlig-

heter till klimatomställning som exempelvis fysisk planering, transportpla-

nering och regional utveckling. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Remiss - Lokal och regional klimatomställning ? underlag inför klimatpoli-

tisk handlingsplan 2023 (M2022_01830) 

Skickas till 

Miljödepartementet (m.remissvar@regeringskansliet.se ) 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen 

Stefan Lejerdahl 

Therés Andersson  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 35 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 298 Val till Region Västmanlands regionala be-
redningar/samverkansgrupper 2023-2026  
Diarienummer KS 2022/474 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande representanter till Region Västmanlands 

regionala beredningar/samverkansgrupper 2023-01-01 – 2026-12-31: 

  

Den strategiska regionala beredningen: 

Ledamot: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M) 

Gesällgatan 3 

736 32 Kungsör 

  

Samverkansgrupp barn/unga: 

Ledamot: Ersättare: 

Angelica Stigenberg (S) 

Lockmora 122 

736 91 Kungsör 

Bo Granudd (M) 

Storgatan 35 

736 32 Kungsör 

  

Samverkansgrupp kultur/idrott: 

Ledamot: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör  

Hans Carlsson (M) 

Rönnstigen 31 

731 60 Valskog 

  

Samverkansgrupp äldre: 

Ledamot: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör  

Jennie Ström (M) 

Bergsgatan 18 

731 60 Valskog 

 

 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 36 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Sammanfattning 

Till Region Västmanland finns knutet en regional strategisk beredning och 

tre samverkansgrupper – en för barn/unga, en för kultur/ idrott och en för 

äldre: 

• till den strategiska regionala beredningen väljer varje kommun två 

ledamöter, varav den ena är kommunstyrelsens ordförande och den 

andra ledande företrädare för oppositionen. 

• till samverkansgrupperna utser varje kommun en ledamot och en 

personlig ersättare. Oppositionen ges möjlighet att utse ytterligare en 

ledamot. Denna ledamot utses av kommunerna efter förhandlingar 

mellan partierna utifrån valresultatet i landstinget/regionen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 37 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 299 Val till Sveriges ekokommuner 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/473 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ombud till Sveriges Ekokommuner 2023-

01-01 – 2026-12-31: 

Politiker: Tjänsteperson: 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11 

736 92 Kungsör 

Theres Andersson 

Sammanfattning 

Kungsörs kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner.  

Enligt stadgarna ska varje medlem utse två ombud, varav en politiker och en 

tjänsteperson. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i 

kommuns styrelse. Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra förenings-

stämma. Vid förfall kan medlem utse personlig ersättare för ombud. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 38 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 300 Val av politiska representanter till pens-
ionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/116 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till politiska pens-

ionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11 

736 92 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 

Himmelsbergavägen 48 

736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 

Gesällgatan 3 

736 32 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 

Storgatan 35 

736 32 Kungsör) 

Till ordförande utses Mikael Peterson (S). 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska välja tre politiska ledamöter och lika många ersättare 

i pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Enligt Reglemente för rådet ska minst 

en vara ledamot i socialnämnden. Ordförande i rådet ska vara kommunsty-

relsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 39 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 301 Val av politiska ledamöter i det lokala 
brottsförebyggande rådet 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/111 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till det lokala brottsförebyg-

gande rådet 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12 

736 32 Kungsör  

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11 

736 92 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 

Lockmora 122 

736 91 Kungsör  

Amir Hebib (S) 

Parkgatan 8 

736 36 Kungsör 

Stellan Lund (M)  

Gesällgatan 3  

736 32 Kungsör 

Björn Eriksson (SD) 

Runnavägen 40 

736 35 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör  

Mattias Söderlund (V) 

Drottninggatan 33B 

736 31 Kungsör 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i det lokala brottsföre-

byggande rådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska rådet bestå av 

fyra politiska representanter, varav minst en ska sitta i kommunstyrelsen, en 

i socialnämnden, en i barn- och utbildningsnämnden samt oppositionsrådet 

(jämte fyra personliga ersättare med närvarorätt då ordinarie representant är 

frånvarande). 

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice 

ordförande ska vara politiker. Ordförande bör sitta i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 40 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 302 Val av kommunstyrelsens presidiebered-
ning 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till kommunstyrelsens presidie-

beredning 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11  

736 92 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör 

Stellan Lund (M)  

Gesällgatan 3  

736 32 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 

Berga 202 

736 92 Kungsör 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse presidieberedning för tiden 2023-01-01 – 2026-

12-31. Fem ledamöter ska väljas – kommunstyrelsens presidium och två till. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 41 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 303 Val av kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till kommunsty-

relsens budget- och bokslutsberedning 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12 

736 32 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11 

736 92 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 

Lockmora 122 

736 91 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 

Himmelsbergavägen 48 

736 92 Kungsör 

Per Strengbom (S) 

Solrosvägen 14 

736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M) 

Gesällgatan 3 

736 32 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 

Berga 202 

736 92 Kungsör 

Bo Granudd (M) 

Storgatan 35 

736 32 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 

Sjövägen 12 

736 92 Kungsör 

 

Mikael Peterson (S) utses som ordförande och Madelene Fager (C) som vice 

ordförande. 

Adjungerande ledamot från Kristdemokraterna väljs vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse budget- och bokslutsberedning för tiden 2023-

01-01 – 2026-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas.  

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte får 

någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till bered-

ningen. Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad 

har man inte rätt att skicka någon ersättare. 

En ordförande och en vice ordförande ska utses. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 42 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens budget- och 

bokslutsberedning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 43 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 304 Val av kommunstyrelsens plankommitté 
2023-2026 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till kommunsty-

relsens plankommitté 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 

Lockmora 122 

736 91 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11  

736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 

Himmelsbergavägen 48 

736 92 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör 

Per Strengbom (S) 

Solrosvägen 14 

736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M)  

Gesällgatan 3  

736 32 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 

Alngatan 15 

736 32 Kungsör 

Bo Granudd (M) 

Storgatan 35 

736 32 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 

Sjövägen 12 

736 92 Kungsör 

 

Mikael Peterson (S) utses som ordförande och Madelene Fager (C) som vice 

ordförande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse plankommitté för tiden 2023-01-01 – 2026-12-

31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas.  

Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt vara kommunstyrelsens presidium 

samt ordförande/vice ordförande och en ledamot från Kungsör i Västra Mä-

lardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt möjligt vara ordföran-

den i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i Kungsörs Kom-

munTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen. 

En ordförande och en vice ordförande ska utses. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 44 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-

ning 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 45 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 305 Val av kommunstyrelsens förhandlingsde-
legation 2023-2026 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till kommunstyrelsens förhand-

lingsdelegation 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12  

736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11  

736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M)  

Gesällgatan 3  

736 32 Kungsör 

 

Mikael Peterson (S) utses som ordförande och Madelene Fager (C) som vice 

ordförande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse förhandlingsdelegation för tiden 2023-01-01 – 

2026-12-31. Tre ledamöter ska väljas. Ordinarie ledamöter ska vara kom-

munstyrelsens presidium. 

En ordförande och en vice ordförande ska utses. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens förhandlingsde-

legation 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 46 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 306 Val av kommunstyrelsens personalutskott 
2023-2026 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till kommunsty-

relsens personalutskott 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 

Stallmästaregatan 12 

736 32 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 

Lockmora 122 

736 91 Kungsör 

Madelene Fager (C) 

Skäggdoppingvägen 11 

736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 

Himmelsbergavägen 48 

736 92 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 

Källgatan 5 

736 30 Kungsör 

Mattias Söderlund (V) 

Drottninggatan 33B 

736 31 Kungsör 

Stellan Lund (M) 

Gesällgatan 3 

736 32 Kungsör 

Björn Eriksson (SD) 

Runnavägen 40 

736 35 Kungsör 

Bo Granudd (M) 

Storgatan 35 

736 32 Kungsör 

Gunilla Wolinder (L) 

Sjövägen 12 

736 92 Kungsör 

 

Mikael Peterson (S) utses som ordförande, Madelene Fager (C) som vice 

ordförande.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska utse personalutskott för tiden 2023-01-01 – 2026-12-

31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas. Person som är an-

ställd av kommunen får inte väljas till utskottet.  

En ordförande och en vice ordförande ska utses. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens personalutskott 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 47 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Skickas till 

De valda 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 48 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 307 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd till: 

Kungsörs husmodersförening, Kungsörs Bollklubb och Valskog Idrotts-

klubb under perioden 2022-11-02 – 2025-11-01. Dnr KS 2022/453  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 49 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 308 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Förlängning av avtal - gällande möblering och service i och kring 

kommunfullmäktigesammanträden i Kungsör. Dnr KS 2021/454 

• Överenskommelse - Ett kulturliv för alla-teater. Avtalspart: Väst-

manlands teater. Avtalstid: 2023-01-01 - 2024-12-31  

Dnr KS 2022/522 

• Markupplåtelseavtal lågspänning - Kungsör 3:1 (Runnabäcken 2) 

Avtalet avser ledning i mark och vatten, tätort och landsbygd mellan Mäla-

renergi Elnät AB och Kungsörs kommun. Dnr KS 2022/524 

  

   



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 50 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 309 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Mälartågets försämring av tidtabell. Dnr KS 2022/504  

• Ändrad tidtabell för tåg. Dnr KS 2022/511  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 51 (53) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 310 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.  

22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023 

22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 

2023 

22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 

LSS år 2023 

22:45: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syo-

funktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

22:46 Åldershöjningar fr o m 1 januari 2023 i AGS-KL, TFA-KL och Av-

giftsbefrielseförsäkringen 

22:47 Automatiserat beslutsfattande och en ny lag om proportionella val i 

kommuner och regioner 

22:48 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostads-

rättsform 

22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av föränd-

ringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjäns 

22:51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjä-

nad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA 

och KAP-KL under 2023t 
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§ 311 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor fanns detta möte.  
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§ 312 Hälsningsord 

Beslut 

Ordföranden tackade samtliga mötesdeltagande för ett bra samarbete och 

önskade alla en god jul och ett gott nytt 2023. 


