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Mikael Peterson (S) Ordförande, Linda Söder-Jonsson (S) 2:e vice
ordförande, Angelica Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes
Wolinder (L), Stellan Lund (M) 1:e vice ordförande, Bo Granudd (M),
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) §233§243

Tjänstgörande ersättare

Marita Pettersson (S) §244- §265, Anita Roots (SD)

Ersättare

Marita Pettersson (S) §233-§243, Elisabeth Kjellin (S), Niklas
Magnusson (M), Kenneth Axelsson (KD)

Övriga deltagare

Claes-Urban Boström Kommundirektör, Marko Ravlic t.f.
ekonomichef, Josephine Härdin Kanslichef

Justerare

Ordinarie: Bo Granudd
Ersättare: Madelene Fager

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kansliet 2021-12-14 16:00

Josephine Härdin

Mikael Peterson

Bo Granudd
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§ 233 Övrig Information 2021
Diarienummer KS 2021/2

Beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Under mötet informerar Mikael Peterson om följande:
•

•
•

Strategisk Regional Beredning (SRB) - gällande senaste mötet då
bland annat Northvolt var där och berättade som sitt perspektiv på
samverkan med offentlig verksamhet och deras senaste etablering i
Göteborg.
Integrationsrådet - tema på senaste mötet var civilsamhället och
samverkan kring arbetet med integration.
Räddningstjänst Mälardalen - på senaste mötet diskuterades bland
annat svårighet att rekrytera personal i vissa kommuner, det är dock
för närvarande fullt bemannat i Kungsör.

Stellan Lund informerar från
•

Klimatrådet - på senaste mötet tackades den avgående
landshövdingen Minoo Akhtarzand av. Det tillsattes arbetsgrupper
för att ringa in nya ämnen att arbeta med för
rådet. VafabMiljö tilldelades Västmanlands miljö-och klimatpris för
sin biogasanläggning.

Claes Wolinder och Madelene Fager informerar från
•

projekt Mälaren - En sjö för miljoner (MER) - bland annat gällande
pågående arbete med ansökan om Life-medel på 20 miljoner kronor
för att kunna bekämpa sjögull tillsammans.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-03

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 234 Ekonomisk uppföljning 2021
Diarienummer KS 2020/468

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med
ekonomisk uppföljning efter oktober. Socialnämnden prognostiserade då ett
överskott på 1 500 tkr då de har mottagit ytterligare statsbidrag.
Socialnämnden anser att de har genomfört de åtgärderna som behövs för en
budget i balans 2021. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade då ett
underskott på 5 600 tkr. Barn- och utbildningsnämnden hade då inte
inkommit med ytterligare åtgärder för budget i balans.
T.f. ekonomichef Marko Ravlic redovisar ny total prognos för kommunen
för året efter november, med ett beräknat resultat på 17 851 tkr.
Förändringar sedan nämndernas senaste prognoser är förbättrad prognos på
barn- och utbildningsnämnden med 4 000 tkr, Socialnämnden på 1 000 tkr
och en försämring på kommunstyrelsens interna finanser med 500 tkr.
Svar ges muntligt av barn- och utbildningsnämndens ordförande Angelica
Stigenberg på de av Bo Granudd tidigare ställda frågorna gällande barn- och
utbildningsnämndens uppdrag att nå balanserad ekonomi. Frågorna gällde
vilka verksamheter som fått nedskärningar och vilka konsekvenser det
hittills fått och hur den fortsatta planeringen ser ut för att nå en balanserad
budget. Detta kommer redovisas på barn- och utbildningsnämndens möte
den 15 december och redovisas skriftligt till kommunstyrelsen i januari.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SN 2021-11-23 § 112 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-11-24 § 101 Ekonomisk redovisning 2021

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 235 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård
på Centralvallen
Diarienummer KS 2021/167

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag, att det byggs en
hundrastgård 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen

Skickas till

Carina Kjellgren
Kungsörs KommunTeknik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236 Svar på medborgarförslag – Avverka
lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan
Coop och Ica.
Diarienummer KS 2021/354

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservationer

Stellan Lund (M) och Bo Granudd (M) reserverar sig mot beslutet.

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
dessutom 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
avverkningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att
minska ovan nämnda olägenheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Överläggning

Efter avslutad överläggning finner ordföranden Mikael Peterson (S) att det
finns två förslag till beslut, beredningens förslag och Stellan Lunds yrkande
på bifall till medborgarförslaget.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Yrkanden

Stellan Lund (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan
Coop och Ica

Skickas till

Eddie Durlind
Kungsörs KommunTeknik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 237 Svar på medborgarförslag - nya
lekredskap till förskolan i Valskog
Diarienummer KS 2021/271

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog

Skickas till

Förslagsläggaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 238 Svar på medborgarförslag – Staket och
fler sittplatser till lekparken i Valskog
Diarienummer KS 2021/331

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget

Sammanfattning

Jennie Ström föreslår att det byggs ett staket runt lekplatsen vid
Västerlånggatan 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog
KF 2021-09-13 § 129 Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till
lekparken i Valskog

Skickas till

Jennie Ström
Kungsörs KommunTeknik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 239 Svar på medborgarförslag – Fler lampor
på stigen vid Bergsgatan 18 och 20, Valskog
Diarienummer KS 2021/411

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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 bedömningen 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag -Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, Valskog

Skickas till

Jennie Ström
Kungsörs Kommunteknik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240 Svar på medborgarförslag - Höj
pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka
Diarienummer KS 2021/470

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.

Sammanfattning

Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på
grönområdet 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka

Skickas till

Tony Larsson
Kungsörs KommunTeknik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241 Svar på motion - Bygg upp en
utbildningsavdelning för äldrevård i länet
Diarienummer KS 2021/250

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande
utbildningsavdelning 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.
Utbildningar genomförs utifrån omvärldsbevakning och de behov som
identifierats 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

Skickas till

Förslagsläggaren

Justerandes signatur
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§ 242 Svar på motion - Inför en
gemensamhetsplan för äldreboendet och nya
förskolan
Diarienummer KS 2021/252

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen.

Yrkanden

Madelene Fager (C) yrkar bifall till lagt förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18
Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan

Skickas till

Förslagsläggaren

Justerandes signatur

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 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

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen

Skickas till

Gunilla Wolinder
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244 Mål och budget 2022 för
Kommunstyrelsen
Diarienummer KS 2021/541

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen återkommer i
januari med detaljbudget för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Kommunstyrelsen fastställer följande sex mål för kommunstyrelsen 2022:
•

•

•

•

•
•

Kommunstyrelsen planerar för ett varierat bostadsutbud med goda
lekmöjligheter och blandade upplåtelseformer samt industrimark i
samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder och
30.000 kvm industrimark från 2020 tom 2025.
Det förebyggande arbetet för ungdomar har stärkts genom att kulturoch fritid och näringsliv inkluderas i arbetet med TSI (tidiga
samordnade insatser) för att främja ett livslångt lärande från skolan,
ut i arbetslivet och föreningslivet.
Kommunstyrelsen arbetar med det förebyggande arbetet om god
hälsa för alla invånare. Utifrån identifierade behov av ungas hälsa,
uppdraget från framtidsdagen har kommunstyrelsen klivit in i arbetet
och beslutat om den gemensamma handlingsplanen.
Kommunstyrelsen stödjer det långsiktiga arbetet med att stärka
arbetsgivarvarumärket med fokus på att stärka medarbetarskapet
genom att påbörja arbetet med ett gemensamt program för
medarbetare.
Kommunstyrelsen har inventerat och identifierat behov och områden
för hållbart återbruk och har en samlad bild av önskat läge som leder
till fortsatt arbete inom målet hållbar konsumtion och produktion.
Kommunstyrelsen stöttar verksamheterna i att öka kännedom för och
i arbetet mot att motverka våld i nära relation.

Reservationer

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig skriftligt mot
beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om mål och
budget för kommunstyrelsen 2022 till förmån för vårt förslag om återremiss.
Ärendet är inte komplett och både indikatorer och budget saknas. Vi anser
att kommunstyrelsen bör ta ett samlat dokument där vi alla kan se helheten.
Vi finner dessutom stora brister i hur målen är presenterade och det är svårt
att utläsa vad målen egentligen innebär. När vi under mötet ställde frågor
kunde vi inte heller där få svar. Vi vill se tydliga mål som går att mäta och
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följa upp i del- och årsredovisningar. Det är också något som revisonen
framfört i flera års tid. Innehållet är generellt sätt bra men vi anser att
kommunstyrelsen även bör lägga fokus på digitalisering och
näringslivsarbetet. Digitalisering är den enskilt största förändringsfaktorn
som kommer att påverka alla delar av vårt samhälle. Kungsörs kommun
behöver nu också kliva fram för att säkerställa bredbandsutbyggnad och
digitala tjänster för kommuninvånare. Inom näringslivsarbete bör
kommunen lägga fokus på stärkt samarbete för kompetensförsörjning och
fler i jobb.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastslog mål och budget 2022 med ekonomisk plan för
2023 - 2024 för Kungsörs kommun och kommunägda bolag. Därefter har
kommunstyrelsen arbetat med att ta fram mål för att stödja dessa.
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål och inför 2022
finns förslag på sex mål för kommunstyrelsen.
Ett sammanhållet dokument 2022 för kommunstyrelsen är framtaget för mål
och budget där målen i dokumentet beslutas på kommunstyrelsens
sammanträde i december och detaljbudget beslutas på sammanträdet i
januari. Inför beslut om detaljbudget kommer mål och budgetdokumentet att
fyllas på för att bilda helheten.
I dokumentet mål och budget 2022 för kommunstyrelsen framgår även
indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen återkommer i
januari med detaljbudget för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Kommunstyrelsen fastställer följande sex mål för kommunstyrelsen 2022:
•

•

•

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen planerar för ett varierat bostadsutbud med goda
lekmöjligheter och blandade upplåtelseformer samt industrimark i
samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder och
30.000 kvm industrimark från 2020 tom 2025.
Det förebyggande arbetet för ungdomar har stärkts genom att kulturoch fritid och näringsliv inkluderas i arbetet med TSI (tidiga
samordnade insatser) för att främja ett livslångt lärande från skolan,
ut i arbetslivet och föreningslivet.
Kommunstyrelsen arbetar med det förebyggande arbetet om god
hälsa för alla invånare. Utifrån identifierade behov av ungas hälsa,
uppdraget från framtidsdagen har kommunstyrelsen klivit in i arbetet
och beslutat om den gemensamma handlingsplanen.
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•

•
•

Kommunstyrelsen stödjer det långsiktiga arbetet med att stärka
arbetsgivarvarumärket med fokus på att stärka medarbetarskapet
genom att påbörja arbetet med ett gemensamt program för
medarbetare.
Kommunstyrelsen har inventerat och identifierat behov och områden
för hållbart återbruk och har en samlad bild av önskat läge som leder
till fortsatt arbete inom målet hållbar konsumtion och produktion.
Kommunstyrelsen stöttar verksamheterna i att öka kännedom för och
i arbetet mot att motverka våld i nära relation.

Yrkanden

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet för att få ett komplett
mål - och budgetdokument att ta ställning till som även innefattar
indikatorer för målen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer beredningens förslag gentemot Madelene Fagers (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens
förslag.
Votering begärs. Ordföranden anger följande ordning:
Den som röstar på beredningens förslag röstar JA
Den som röstar på Madelene Fagers återremissyrkande röstar NEJ

Resultat av omröstning

6 JA-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder Jonsson (S), Angelica
Stigenberg (S), Marita Pettersson (S), Christer Henriksson (V) och Claes
Wolinder (L).
5 NEJ-röster läggs av Stellan Lund (M), Bo Granudd (M), Madelene Fager
(C), Petter Westlund (C) samt Anita Roots (SD).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens
förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 för Kungsörs
kommun och kommunägda bolag.
Mål och budget 2022 för kommunstyrelsen.
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Skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Kultur och fritidschef
HR-chef
Näringslivschef
Miljöstrateg
Utvecklingsstrateg
Kanslichef
Kostchef
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§ 245 Revidering av riktlinjer för styrande
dokument
Diarienummer KS 2021/403

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje
för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern.

Reservationer

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig skriftligt mot
beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för styrande dokument till förmån
för vårt förslag om återremiss. Ärendet bör aktualiseras via sin
ursprungstext med förslag till ändringar. Förslaget behöver även förtydligas
på flera punkter då det öppnar upp för tolkning. Vad är ett mål- och
budgetdokument? Vad är vision? I gällande riktlinje finns en tydlig
definition som saknas i den nya. Nuvarande skrivning är mer välskriven och
beskriver de olika dokumenttyperna på ett bra sätt. Vi ställer oss dessutom
frågande inför att det är kommunchefen som ska besluta om övergripande
strategier för Kungsör utveckling. Verksamhetsplaner och handlingsplaner
torde vara fullgott för förvaltningen att besluta om under innevarande
mandatperiod. Vidare anser vi att de beslut som tas av förvaltningen bör
meddelas ansvarig nämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje
för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern.

Överläggning

Ordförande Mikael Peterson (S) frågan kommunstyrelsen om ärendet ska
avgöras idag och finner att så är fallet.
Ordförande Mikael Peterson (S) ställer då beredningens förslag mot
Madelene Fagers yrkande på återremiss och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt beredningens förslag.

Yrkanden

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss och vill ha ett mer komplett
dokument.
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Angelica Stigenberg (S) yrkar på bifall till beredningens förslag.

Beslutsordning

Beslutsunderlag

utkast - Riktlinje för styrande dokument
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till

Kvalitetsstrateg socialförvaltningen
Kanslichef
VD-sekreterare bolagen
Förvaltningschefer
Rune Larsen
Mats Åkerlund
Miljöstrateg
Utvecklingsstrateg
Näringslivschef
Kultur- och fritidschef
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§ 246 Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022
Diarienummer KS 2021/543

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och
tekniska chefen, alltid två i förening, är kommunens firmatecknare 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna
Kungsörs kommuns firma. Detta kan vara till exempel på köpekontrakt,
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Teknisk chef
Sparbanken Västra Mälardalen
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§ 247 Rätt att skriva under ekonomiska
handlingar i Kungsörs kommun 2022
Diarienummer KS 2021/545

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under
ekonomiska handlingar under 2022:
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: Claes-Urban
Boström, Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Margareta Larsson,
Maria Jäderholm och Irene Berglund. Tecknandet görs alltid av två i
förening.
uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Claes-Urban Boström,
Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller
Margareta Larsson. Tecknandet görs av en person.
stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar,
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör, HR-chef
eller ekonomichef. Tecknandet görs av en person

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om vilka personer som får skriva
under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på till exempel bank- och
plusgiro, checkar och deklarationer

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Ekonomienheten
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§ 248 Beslutsattestanter jämte ersättare för
kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning
2022
Diarienummer KS 2021/544

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna
beslutsattestanterna och ersättare för dessa för kommunfullmäktige,
revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning
2022.
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör kan under löpande
verksamhetsår utse nya attestanter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Sammanfattning

Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för
dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista för 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Attestanter KS 2022

Skickas till

Kommundirektör
Samtliga ekonomer
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§ 249 Uppdrag till socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden kring stiftelser i Kungsörs
kommun
Diarienummer KS 2021/332

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att genomföra de förslag som de inkommit med.

Sammanfattning

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med
förslag gällande de uppdrag som nämnderna fick av Kommunfullmäktige.
Föreslagen innebär att de fonder som kan förbrukas kommer att förbrukas
och den fonden som inte kan förbrukas revideras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SN 2021-10-26 § 99 Uppdrag till socialnämnden från kommunstyrelsen
kring stiftelser i Kungsörs kommun
BUN 2021-10-27 § 86 Uppdrag - Granskning av stiftelser i Kungsörs
kommun för 2020

Skickas till

Revisor Lars Wigström
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen Fredrik Bergh
Socialchef Lena Dibbern
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§ 250 Återrapportering internkontrollplan 2021 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Diarienummer KS 2021/535

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Sammanfattning

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med uppföljning av
beslutad internkontrollplan 2021 där områdena sekretess, förteckning,
digitalisering, delgivning samt handläggningstid byte undersökts samt
beslutad internkontrollplan för 2022 där områdena delgivning,
digitalisering, arvsskiften, handläggningstid byten samt handläggningstid
fastighetsförsäljning kommer att undersökas. Smärre avvikelser i området
handläggningstid noteras för året 2021, i övrigt inga avvikelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25
VMÖ 2021-09-14 § 144 Internkontrollplan 2022 och 2021-11-09 § 165
Återrapportering internkontrollplan 2021

Skickas till

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
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§ 251 Granskning av Kungsörs kommuns
delårsrapport per 2021-08-31
Diarienummer KS 2021/430

Beslut

Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Översiktlig granskning
Delårsrapport per 2021-08-31” som sitt eget.

Sammanfattning

Revisionen har inkommit med bedömning kopplat till delårsrapport per den
31 augusti 2021. Deras bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten
huruvida kommunen kommer uppnår verksamhetsmålen.
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2021 arbetat med målstyrningen
för Kungsörs kommun. Till delårsrapport per den 31 augusti 2021 har
kommunstyrelseförvaltningen genomfört de mätningar som går att
genomföra kopplat till kommunfullmäktiges mål.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Skickas till

Samtliga förtroendevalda revisorer
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§ 252 Verksamhetsbidrag 2022 - Arkiv
Västmanland
Diarienummer KS 2021/494

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Arkiv Västmanland bidrag på 25 000
kronor för året 2022.

Sammanfattning

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och en av regionens
kulturarvsinstitutioner. Arkiv Västmanland är länets sammanhållande
funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från civilsamhället så som
förenings- och företagsarkiv.
Ansökan baseras på överenskommelsen från 2012 mellan Arkiv
Västmanland och Västmanlands kommuner. Arkiv Västmanland ansöker
årligen sammanlagt om 799 000 kronor från länets kommer. Region
Västmanland bidrar med motsvarande 800 000 kr. Den ansökta summan
från Kungsörs kommun är angiven inklusive den summa som Västmanlands
kommuner och landsting (VKL) kom överens om år 2012.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25
Arkiv Västmanland - Ansökan om verksamhetsstöd för verksamhetsåret
2022

Skickas till

Arkiv Västmanland
Kommunstyrelsens ekonom
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§ 253 Avtal - Regional samordning av
elevhälsans medicinska insats 2022-01-01 - tills
vidare
Diarienummer KS 2021/113

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget gällande avtalet om regional
elevhälsosamordning mellan Region Västmanland och länets kommuner.

Sammanfattning

Sedan september 2018 har det funnits en funktion som samordnare för
elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Det nuvarande arbetet har
bedrivits i projektform och pågår till och med december 2021.
I samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland har det tagits
fram ett avtalsförslag om en fortsättning på arbetet som gäller till dess att
någon av kommunerna eller Region Västmanland väljer att säga upp avtalet.
Funktionen regional elevhälsosamordnare är inriktad mot elevhälsans
medicinska insats (EMI) och ska verka för att skapa goda förutsättningar för
alla skolsköterskor och skolläkare att verka för jämlik vård och hälsa för
barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år i Västmanland. Funktionen ska bidra
till ökad kunskap och ökad kvalitet i elevhälsans medicinska insats i länets
samtliga kommunala och fristående skolor.
Samordningsfunktionen ska utgöra en länk mellan regionens hälso- och
sjukvård riktad till barn och unga, samt elevhälsans medicinska insats.
Samverkan sker också med nationella aktörer som Länsstyrelsen,
Skolverket, Socialstyrelsen, SKR och Folkhälsomyndigheten.
Den länsgemensamma funktionen innefattar en samordnande skolsköterska
80% och en samordnad skolläkare 20%.
Kostnaden kommer att delas lika mellan Region Västmanland och länets
kommuner. Fördelningen mellan länets kommuner kommer att göras utifrån
en fördelningsnyckel som utgår från antalet invånare i åldersgruppen 6-19år.
För Kungsörs del motsvarar det ca 16 000 kr per år.
Erfarenheten från projekttiden hittills har från Kungsörs personal varit
positiv. Förslaget är därför att Kungsörs kommun ställer sig bakom
avtalsförslaget.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SRB 2021-02-05 § 6 Regional elevhälsosamordning 210205

Skickas till

Region Västmanland
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 254 Svar på remiss - Kompetensplan
Västmanland 2030
Diarienummer KS 2021/469

Beslut

Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget.

Sammanfattning

Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet
och har beslutat om en Regional utvecklingsstrategi för perioden som
sträcker sig till 2030. I den regionala utvecklingsstrategin är
kompetensförsörjningsfrågorna högt prioriterade. Utkast till kompetensplan
Västmanland är nu utskickat till kommunerna på remiss och ska besvaras
senast 8 december 2021, där Kungsör har fått förlängd remisstid till
kommunstyrelsen hunnit sammanträda i december.
Här följer Kungsörs synpunkter:
Ger utvecklingsområdena, mål och prioriteringar i kompetensplanen
vägledning för hur länet gemensamt ska nå de mål som pekas ut i den
regionala utvecklingsstrategin avseende kompetensförsörjning i
Västmanland?
Ja, till viss del. Kompetensplanen lyfter utvecklingsområden, mål och
prioriteringar men det stora och mer konkreta arbetet i form av
genomförandet kommer i de handlingsplaner, projektbeskrivningar och
aktörers verksamhetsplaner som nämns på sidan 12. Samordnar region
Västmanland dessa insatser samt följer upp och sprider goda exempel? Hur
kommer arbetet med handlingsplaner, projektbeskrivningar och
verksamhetsplaner att gå till? Kommer det att samordnas och stöttas så att
det blir en likvärdighet?
Inom de olika utvecklingsområdena, finns förslag på ytterligare
prioriteringar som är viktiga för att stärka arbetet med
kompetensförsörjning Västmanland?
Vi ser gärna att perspektivet och vikten av att lokala nätverk också är viktiga
lyfts in.
s.4, 2.1 livslångt lärande: vikten av vuxenutbildningens roll kunde lyftas
ytterligare. Vuxenutbildningen är oftast en nyckel för att kunna ta nästa steg
i utbildningskedjan.
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s.4, 2.2 Digitalisering fortsätter att vara ett viktigt utvecklingsområde och
här vill vi lyfta fram vikten av att öka kommunmedborgarnas digitala
kompetens. Många kontakter sker idag digitalt och det kan i sin tur utesluta
en del människor som kan komma att hamna i ett ännu större utanförskap
s.8, 3.2.1 Ökad kännedom om länets kompetensbehov är väldigt viktigt.
Finns det någon tanke kring hur det ska genomföras? Var kommer ansvaret
att ligga?
Under hållbar utveckling på s. 4 skulle vi vilja lägga in lite fokus på att det
även ska vara långsiktigt hållbara lösningar för individerna. Att vi erbjuder
insatser som håller på lång sikt.
S. 7 Här står det under 3.1.1.1 arbetsmarknadspersonal, är det personal inom
arbetsmarknadsenheterna eller avses någon annan personal?
Övrigt
Språk och meningsbyggnad behöver generellt ses över i Kompetensplan
Västmanland 2030
Remissversionen av Kompetensplan Västmanland 2030 har besvarats av
Kristin Fernerud, Fredrik Bergh samt Ida-Maria Rydberg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Remiss - Kompetensplan Västmanland 2030

Skickas till

Kristin Fernerud
Fredrik Bergh
rus@regionvastmanland.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 255 Svar på remiss - Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram 2022-2035
Diarienummer KS 2021/472

Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning

Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram 2022–2035. Enligt kollektivtrafiklagen (SFS
2010:1065) ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
och denna myndighet ska ansvara för att det finns ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Kungsörs kommun anser att
trafikförsörjningsprogrammet är välskrivet och informativt. Kommunen
lämnar en del synpunkter om länsöverskridande tåg- och busstrafik under
rubriken ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Remiss - Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035 (RUNHRU21-0245)

Skickas till

hallbarregionalutveckling@regionsormland.se (inklusive yttrandet)
utvecklingstrateg

Justerandes signatur
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§ 256 Rättelse av tidigare beslut - Översyn av
kommunens skol- och landsbygdstrafik
Diarienummer KS 2021/412

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut från den 15 november
2021 § 226 punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar vidare att avveckla
linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade skolbussar.
Förändringen genomförs 12 december 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i 15 november 2021 §226 att ”avveckla
linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade skolbussar.
Förändringen genomförs 12 december 2022. Övriga resenärer får möjlighet
att åka med i mån av plats.”
Huvudregeln är att en kommun inte kan vara huvudman för allmän
kollektivtrafik. Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har regionen
och kommunerna inom ett län gemensamt ansvar för den regionala
kollektivtrafiken. Allmän kollektivtrafik innefattar regionala tåg- och
busslinjer, inomkommunal trafik och stadstrafik. Skolbussar är däremot inte
allmän kollektivtrafik och är därmed inte till för till för andra resenärer än
skolskjutsberättigade. Av den anledningen ska övriga resenär inte erbjudas
att åka med skolbussarna. Skulle övriga resenärer åka med skolbussarna kan
det räknas som allmän kollektivtrafik och då påverkar det upphandlingen av
skolbussar.
Det skulle även behövas ett avtal med Kollektivtrafikförvaltningen,
tidtabeller, resenärsinformation och hållplatser. Vidare kan inte ändringar av
körvägen genomföras med kort varsel.
Beslutet behöver därför ändras och den sista meningen stryks.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-22
KS protokoll § 226 Översyn av kommunens skol- och landsbygdstrafik

Skickas till

Stefan Lejerdahl, Lars-Erik Lindvall, Mia Nilsson, Arboga kommun,
Kollektivtrafikförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 257 Samråd - Ny detaljplan för del av Borgvik
Diarienummer KS 2021/75

Beslut

Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och
genomförandebeskrivningen för ny detaljplan för Borgvik på samråd enligt
bestämmelserna för standardförfarande. Det kan övergå till begränsat
förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.
Planbestämmelserna ska kompletteras med "träfasad" i
samrådshandlingarna.

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 20 nya bostäder.
Den nya planen medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus,
kedjehus eller lamellhus med upp till 3 våningar.
Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator, i angöring föreslås ske
via Borgviksvägen och Kungsuddsvägen. De skyddsvärda lindar som finns
bevaras med skyddande planbestämmelse.
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör då dessa hus blir bland
det första man ser på väg in till tätorten från norr. Ny bebyggelse bör vara
väl gestaltad och ta hänsyn till angränsande kulturmiljö.
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. Planförslaget
skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare.
Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett
begränsat förfarande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Plankarta
Planbeskrivning

Skickas till

Stefan Lejerdahl
Rune Larsen

Justerandes signatur
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§ 258 Planbesked - Klämsbo
Diarienummer KS 2021/417

Beslut

Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs
KommunTeknik AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan, och att
den nya detaljplanen bekostas av sökande

Sammanfattning

Ändamålet med planläggning är att möjliggöra för lantlig boende i
Klämsbo, strax norr om Kungsörs Ridklubb. Det har i dagsläget avstyckats
fyra tomter i det föreslagna områdets norra del, storleken på dessa är cirka
2000m2 – 2700m2 . Genom att planlägga området möjliggörs det för cirka
12 fler tomter på samma storlek. Framdragning av VA till området är redan
på gång. Planen är tänkt att medge för ett friliggande enbostadshus på en
våning med inredd vind per tomt. Tänkt högsta tillåtna byggarea per
fastighet är runt 200- 250m2 . Då området även i fortsättningen ska vara av
lantlig karaktär föreslås en begränsning av mark som får hårdgöras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till

Rune Larsen
Kristofer Agdahl
Lisa Asu Ahlin

Justerandes signatur
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§ 259 Planbesked - Fiskdammen/Romantica
Diarienummer KS 2021/385

Beslut

Kommunstyrelsen ger Leden Shamoon, Romantica ett positivt planbesked i
enlighet med ansökan. Den nya detaljplanen bekostas av sökande.

Sammanfattning

Förfrågan gäller att bebygga Fiskdammen med flerbostadshus med
tillhörande innergård samt verksamhet. Idag bedrivs en handelsträdgård i
berört område, där verksamheten planerar fortsätta till viss del i nya planen.
I det nya flerbostadshuset kan det finnas utrymme för verksamhet i
bottenplan. Således bör i den nya planen finnas rätt till både bostäder och
verksamhet och beaktning för en högre våningshöjd i bottenplan.
Flerbostadshusets omfattning innehåller 3 våningar med uppskattat antal
lägenheter om ca 15 st samt verksamhet i bottenplan. Syftet är att bidra till
fler attraktiva bostäder, som ger området en mer varierad och levande
karaktär. Parkeringsplatser som ligger norrut inom fastigheten planeras att
behållas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Begäran om planbesked - Fiskdammen 8
Förslag Fiskdammen 8_planbesked

Skickas till

Utvecklingsenheten
Teknisk chef
Lisa Asu Ahlin
Leden Shamoon, info@romantica.se

Justerandes signatur
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§ 260 Gåva till Kungsörs kommuns medarbetare
Diarienummer KS 2021/553

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdela en gåva till ett värde av 500 kronor till
medarbetare i Kungsörs kommun och dess bolag.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för gåvorna till medarbetare i
Kungsörs kommun och dess bolag ska belasta kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera medel från KS-oförutsett till
kommunstyrelsen för att finansiera kostnaden för gåvan. Medlen återförs till
KS-oförutsett inför budget 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ombudgetera
utifrån antalet utdelade gåvor dock max upp till 500 000 kronor.

Sammanfattning

Även under 2021 har det varit en turbulent tid och allt det som vi tidigare
tagit som normalt har fått omvärderats utifrån den Coronapandemi världen
befinner sig i just nu. Kungsörs kommun har i likhet med övriga kommuner
i Sverige blivit drabbade av Coronapandemin. Belastningen på kommunens
medarbetare har varit tuff tidvis. För att ge en uppmuntran till Kungsörs
kommuns medarbetare föreslås en gåva.
Alla tillsvidareanställda medarbetare och medarbetare anställda med
månadslön minst tre månader under perioden september-december eller
medarbetare som arbetat motsvarande minst tre månader och minst 50 % i
omfattning under perioden får en gåva. Gåvan utgör ett presentkort
motsvarande 500 kronor.
Förslaget är framskrivet av kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson
(S) i samråd med övriga i kommunen verksamma partier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06

Skickas till
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes signatur
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§ 261 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021
Diarienummer KS 2021/49

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning

Fritidschef Mikael Nilsson beslutar med stöd av gällande
delegationsordning på kommunstyrelsens vägnar betala ut 31 000 kronor till
Kungsörs film- och teaterförening efter att ha genomfört arrangemanget
berättarfestival. Dnr KS 2021/205
Fritidschef Mikael Nilsson beslutar med stöd av gällande
delegationsordning betala ut skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb 80 000
kronor och Valskog Idrottsklubb på 25 000 kronor för året 2021. Dnr KS
2021/236

Justerandes signatur
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§ 262 Meddelanden - Avtal 2021
Diarienummer KS 2020/467

Beslut

Kommunstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning

Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen.
•
•

Justerandes signatur

Överenskommelse med Elite sängar syftar till att undvika framtida
meningsskiljaktigheter kopplat till respektive logotyper och dess
likheter med varandra. Dnr KS 2021/495
Avtal med Formpipe - W3D3 OnDemand (molntjänster). Dnr KS
2021/548
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§ 263 Meddelanden - Kommuner och Regioners
cirkulär 2021
Diarienummer KS 2020/459

Beslut

Kommunstyrelsen lägger meddelande till handlingarna.

Sammanfattning

Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter
föregående sammanträde till kommunstyrelsen.
21:38 Den nya visselblåsarlagen
21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år
2022
21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022
21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner
LSS år 2022
21:42: Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning,
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL under 2022
Reviderat cirkulär 21:41 - Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och
kontaktpersoner LSS år 2022
21:43 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
21:44 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser –
BEA 20
21:45 Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning –
BAL 20
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§ 264 Meddelanden - Synpunkter 2021
Diarienummer KS 2020/462

Beslut

Kommunstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning

Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till
kommunstyrelsen
•
•

Justerandes signatur

Utveckling av gästhamnen. Dnr KS 2021/498
Farthinder till Bergsgatan i Valskog. Dnr KS 2021/507

Utdragsbestyrkande
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§ 265 Övriga frågor
Diarienummer KS 2021/68

Beslut

Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaret på de tidigare
övriga frågorna.

Sammanfattning
Inkomna svar på tidigare frågor:

Madelene Fager (C) ställde tidigare dessa två frågor:
Hur planerar ni utifrån FN:s klimatrapport för att minska utsläppen
från vår verksamhet?
Svar:
En ny klimatstrategi/planplaneras till nästa år. Den kommer att ta avstamp i
den regionala klimatstrategin som bygger på Parisavtalets intentioner.
Kommunens klimatstrategi/plan kommer att innehålla klimatpåverkan,
energiomställning och klimatanpassning. I den kommer även relevanta delar
från IPCC:s nya rapporter att arbetas in.
Det finns fortfarande mycket som kommunen kan göra för att minska sina
klimatpåverkande utsläpp.
Genom att fortsätta delta i de regionala nätverk som finns på området får
kommunen draghjälp och ett brett kontaktnät för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Utöver kommunens eget arbete kan man på olika sätt verka för att
kommunmedborgare och det lokala näringslivet ska växla upp sitt arbete.
Kommunen har en viktig roll för att sprida information och goda exempel,
fungera som ett bollplank och se till att de infrastrukturella förutsättningarna
finns där. Energi- och klimatrådgivningen har en central roll i att sprida
information och ge råd i frågor som rör minskade utsläpp och
energiomställningsåtgärder.
Ett viktigt steg i klimatarbetet är att kommunen nu är delägare i
Energikontoret i Mälardalen. Via Energikontoret kommer kommunen att få
tillgång till expertkompetens inom energi- och klimatområdet.
Förbättringspotential finns naturligtvis inom alla områden men här är några
exempel på områden där kommunen kan göra stora förbättringar.
•

Justerandes signatur

Mer långtgående energi- och utsläppskrav vid upphandling av alla
varor och tjänster.
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•
•
•

Arbeta mer med cirkulär ekonomi såväl inom den kommunala
organisationen som utanför.
Skapa förbättrade laddningsmöjligheter så att fler elfordon kan
införskaffas.
Arbeta aktivt med avfallshierarkin och alla de mål och aktiviteter
som är kopplade till avfallsplanen.

Hur arbetar ni med frågan om klimatanpassningar?
Svar:
Den regionala strategin innefattar även klimatanpassning och hur vi måste
tackla de klimatförändringar som redan är ett faktum. Kommunen ingår
sedan flera år i ett klimatanpassningsnätverk som Länsstyrelsen håller i.
Dessutom kommer kommunen att delta i en utbildning om klimatanpassning
på regionalnivå. Denna utbildning startas upp i höst.
I planarbetet är klimatanpassning en central fråga. I plangruppen diskuteras
frågan ständigt, det finns en checklista kopplat till olika perspektiv som
kommunen måste ta hänsyn till i framtagandet av nya eller ändringar av
gamla detaljplaner, klimatanpassning är ett av dessa perspektiv. Praktiskt
sker klimatanpassningsarbete på flera olika håll, det kan handla om att
minska andelen hårdgjord yta vid byggnationer, styra byggnationer så att
risken för översvämning, ras och skred minskar samt använda gröna ytor för
att fördröja dagvattnet.
Den regionala klimatstrategin kommer att brytas ned på kommunala nivå, på
samma sätt som är gjort med de regionala avfalls- och livsmedelsplanerna.
Förhoppningen är att den kan komma upp till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2022
Madelene Fager (C) anser sig nöjd med svaren.
Nya övriga frågor:
Madelene Fager (C) ställer frågan när kommunen ska ta ställning till ny
länstransportplan, vilken ska vara inskickad senast 28 januari. Svaret ges av
kanslichef Josephine Härdin att ärendet är planerat till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde 31 januari och att kommunen har fått uppskov
tills dess med att svara.
Madelene Fager (C) ställer frågan om fortsatt arbete gällande nytt kulturoch fritidspolitisk plan då frågan inte kunde behandlas på den senaste
parlamentariska kommittén för kultur, fritid, jämställdhet med mera
då kultur- och fritidschef Mikael Nilsson var frånvarande. Svaret ges av
kommundirektör Claes-Urban Boström att kultur- och fritidschefen kommer
att kalla ihop en parlamentarisk grupp för detta.
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Bo Granudd (M) ställer frågan om hur beslut tagits gällande arbetet med ny
entré Kungsör. Svaret ges av kommundirektör Claes-Urban Boström att
kommunfullmäktige beslutat om investeringen i budget 2020 och att
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på sitt styrelsemöte den 16 juni
2021 §29 tagit beslut om vilken utformning den ska ha, utifrån presenterade
alternativ. Beslutet om utformning är därmed inte beslutat i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25

Skickas till
Frågeställarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 266 Hälsningsord
Sammanfattning

Ordförande Mikael Peterson hälsar samtliga ledamöter och tjänstepersoner
en God Jul och ett Gott Nytt 2022.

Justerandes signatur
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