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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Ordföranden konstaterar att det inte finns någon fråga från allmänheten.  
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§ 22 Information om inkommen rapport – 
Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndar- 
nämnden i Västra Mälardalen den 3 november 
2020 
Diarienummer KS 2021/116 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med en rapport från inspektion av över-

förmyndarnämnden som uppmanas delges kommunstyrelserna och 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i 

Västra Mälardalen på följande punkter:  

• Brister vid överlämning av redovisningshandlingar  

• Bristande handläggning vid godkännande av arvskifte  

• Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans 

Ärendet hanteras av överförmyndarnämnden och uppföljning kommer ske 

av länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

• Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Västra 

Mälardalen den 3 november 2020 

Skickas till 

Överförmyndarnämnden 

Kommunens revisorer  
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§ 23 Västra Mälardalens överförmyndarnämnds 
svar på revisionsrapport – Granskning av 
överförmyndarverksamheten 
Diarienummer KS 2021/48 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare informerats om revisionsrapporten från 

granskningen av överförmyndarverksamheten. 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har nu lämnat ett svar till 

revisorerna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

• VMÖ 2021-02-09 § 25 Yttrande granskningsrapport KPMG 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 24 Revisionsrapport – Förstudie kommunsty-
relsens styrning och uppföljning av kommu-
nens digitala utveckling 
Diarienummer KS 2021/146 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian av revisionsrapporten till 

handlingarna.  

Sammanfattning 

För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna 

beslutat att genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och 

uppföljning av kommunens digitala utveckling.  

Resultatet av förstudien visar att:  

• det fortfarande idag saknas politiskt antagna kommunövergripande 

styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling 

• kommunen behöver se över sitt behov och se över överenskom-

melsen med Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) 

• kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digi-

talisering. Det finns idag ingen i organisationen som har uppdraget 

att stödja verksamheterna avseende digitalisering. Socialförvalt-

ningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen digitala 

utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom kommunen 

och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot 

tecknade överenskommelser med VMKF 

• Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men 

saknar den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med 

övriga kommuner som ingår i VMKF för att öka beställarkompe-

tensen gentemot IT-avdelningen 

• Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för 

anskaffning av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas 

fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är systemför-

valtare hålls uppdaterade och aktuella. 

Svar på förstudien lämnas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

• Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och 

uppföljning av kommunens digitala utveckling 
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Skickas till 

Revisorerna  
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§ 25 Revisionsrapport – Granskning av bokslut 
och årsredovisning 2020 
Diarienummer KS 2021/131 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från gransk-

ningen av bokslut och årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer att  

• resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige 

fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning 

• det är oklart om resultatet av de av fullmäktige beslutade 

verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet god 

ekonomisk hushållning eller inte 

• de fel och avvikelser från god redovisningssed som redovisas i 

rapporten är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar 

bedömningen om kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild 

eller inte 

• årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed. 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

• Missiv och revisionsrapport från granskning av bokslut och 

årsredovisning per 2020-12-31 

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 26 Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan 
till padelbana i Valskog 
Diarienummer KS 2021/86 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Frederick Bylund förslår i ett medborgarförslag att tennisbanan i Valskog 

byggs om till en utomhus padelbana. Nuvarande tennisbana är i behov av 

renovering. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05 

• Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Medborgarförslag - Ny väg till 
fotbollsplanen Björliden i Valskog 
Diarienummer KS 2021/87 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Frederick Bylund föreslår i ett medborgarförslag att en ny grusad väg dras 

från Arbogavägen/Verkstadsgatan över åkern direkt in på parkeringen vid 

fotbollsplanerna vid Björliden i Valskog. En bom bör sättas upp vid gamla 

vägen så att den inte kan användas längre. 

Förslaget skulle innebära mindre trafik på Bergsgatan och Västerlånggatan, 

där många har svårt att hålla rätt hastighet med risk för olyckor.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05 

• Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 28 Medborgarförslag - Se över alla grillplatser 
i Valskog 
Diarienummer KS 2021/96 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Jennie Ström förslår i ett medborgarförslag att alla grillplatser i Valskog ska 

ses över. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Medborgarförslag – Se över alla grillplatser i Valskog 

• Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 29 Medborgarförslag – Inventera kulturella, 
historiska och vackra byggnader i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/103 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kulturella, historiska och 

vackra byggnader i Kungsör ska inventeras och sedan beskrivas på olika 

sätt; i en bok med bilder och fakta och/eller en graverad plakett på bygg-

naden som beskriver dess historia. Förslagsställaren tänker att detta kan 

kompletteras med en karta så att turister och invånare hittar byggnaderna 

och bättre förstå ortens historia och i en framtida ortsanalys. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Medborgarförslag - Inventera kulturella m.fl. byggnader i Kungsör 

• Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra 

byggnader i Kungsör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Medborgarförslag - Belysning till Lockmora 
golfbana 
Diarienummer KS 2021/165 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att Lockmora golfbana får 

belysning på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som riktar sig åt flera 

håll.  

Förslagsställare menar att belysning behövs till golfbanan eftersom det blir 

mörkt där både för spelare, mot vägen där många passerar samt mot skogen 

och kolonistugorna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana 

• Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 31 Medborgarförslag - Utegym för ungdomar 
på Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/166 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot 

Västerskolan.  

Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare 

att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på 

Centralvallen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Medborgarförslag – utegym på Centralvallen 

• Medborgarförslag – Utegym för ungdomar på Centralvallen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 32 Medborgarförslag – Hundrastgård på 
Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/167 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning 

Sammanfattning 

Carina Kjellgren föreslår att en inhägnad rastgård till hundar anläggs i 

hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan där det idag 

finns träd eller på åkern i hörnet bakom ishallen mot det som ska bli nya 

förskolan. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Medborgarförslag – Hundrastgård på Centralvallen 

• Medborgarförslag – Hundrastgård på Centralvallen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 33 Svar på medborgarförslag – Sänk 
hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga 
tätområden/bostadsområden 
Diarienummer KS 2020/420 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Sammanfattning 

Malin Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att sänka 

hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Det 

skapar en tryggare vardag för oss alla och gör Kungsörs kommun mer 

attraktivt för familjen eller djurägaren.  

Denna typ av frågor kommer att hanteras i den nya hastighetsplanen för 

Kungsör, Hastighetsplanen kommer att tas fram för politiskt beslut under 

2021.  

Förslaget kommer att beaktas i hastighetsplanen. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29, § 53 Svar på medborgarförslag - Sänk hastigheten 

från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga 

tätområden/bostadsområden 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Teknisk chef  
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§ 34 Svar på medborgarförslag – Dekorations-
belysning alternativ julbelysning längs 
Drottninggatan, Kungsör 
Diarienummer KS 2020/422 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget, då närheten till befintlig julbelysning 

efter Drottninggatan får anses tillräcklig, och att budgetläget inte medger 

några utökningar av verksamheten. 

Sammanfattning 

Medborgarförslag från 28 medborgare, boende efter Drottninggatan, som 

vill ha en utökning av nuvarande julbelysning kring korset Drottninggatan, 

Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att öka trivseln och tryggheten i 

området under den mörka årstiden. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-02-22, § 30 Svar på medborgarförslag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Medborgarförslag - Dekorationsbelysning/julbelysning längs 

Drottninggatan, Kungsör 

Skickas till 

Berit Karlsson 

KKTAB driften 

KKTAB diariet  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 19 (44) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-04-12 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 35 Motion – Utred möjligheten att omvandla 
Gersillaområdet till ett bostadsområde 
Diarienummer KS 2021/190 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Eva Granudd (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska utreda 

möjligheten att omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett 

boendeområde av i huvudsak villakaraktär och redovisa ett förslag till 

lösning. 

Förslagsställaren menar att vissa verksamhetslokaler bör rivas, andra vara 

kvar som verksamhetslokaler eller anpassas till boenden. Området bör enligt 

förslagsställaren vara av blandad karaktär men med i huvudsak villor och 

radhus. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 Motion 

– omvandla Gersillaområdet 

• Motion – Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett 

bostadsområde 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 36 Svar på motion – Diskutera ordet brukare i 
särskilda boenden 
Diarienummer KS 2020/361 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 

Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut 

gällande denna motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen 

anledning att föreslå något annat beslut än det som socialnämnden 

föreslagit. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska 

anses besvarad. 

Yrkanden 

Återremiss av Gunilla Wolinder (L). 

Beslutsordning 

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska avgöras idag 

eller senare. Han finner att det ska avgöras idag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-02-22, § 31 Svar på motion - Diskutera ordet brukare i 

särskilda boenden 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07 

• SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion -  Diskutera ordet 

brukare i särskilda boenden 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 

• Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 

Skickas till 

Socialnämnden 

Motionären  
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§ 37 Svar på motion – Utveckla musikskolan 
Diarienummer KS 2018/267 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Sammanfattning 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla 

musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument och sång kan göra 

det i Kungsör. 

Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande under 2018 

och återremitterats under 2019 för komplettering av det första svaret. 

Nu har ytterligare två elever fått möjligheten att spela inom Arbogas kul-

turskola. De tre elever har fått tillgång till platser som annars inte hade 

utnyttjats. Det innebär inte någon ökad kostnad vare sig för eleverna eller 

för Kungsörs kommun eftersom eleverna betalar samma avgift till Arboga 

kommun som de skulle ha gjort till Kungsörs kommun. För Arboga 

kommun innebär det en faktisk intäktsökning istället för att platsen skulle ha 

varit ”tom”. Det är alltså en win-win situation för alla parter. 

Diskussioner pågår med Köpings kommun om att samma upplägg skulle 

kunna finnas mellan Köpings och Kungsörs kommuner. 

I en framtid vore det spännande att diskutera en gemensam kulturskola inom 

Köping, Arboga och Kungsör. 

Det finns också ett utrymmer för fortsatt diskussion med kultur- och fritids-

enheten samt ideella föreningar om att kunna nyttja fritidsgården ett par 

kvällar i veckan när det inte är fritidsgårdsverksamhet igång. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 55 Svar på motion - Utveckla musikskolan 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02 

• BUN 2020-09-23 § 61 Återrapport musikskolan  Möjligheten att 

samverkan i Västra Mälardalen (inkl. tjänsteskrivelse) 

• Motion - Utveckling av musikskolan 

Skickas till 

Motionären 

Lars-Erik Lindvall 

Fredrik Bergh  
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§ 38 Interpellation – När öppnar Rödmyran 
igen? 
Diarienummer KS 2021/114 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar upp svar på interpellationen vid kommande 

sammanträde, då socialnämndens ordförande inte är närvarande idag. 

Sammanfattning 

Med anledning av att återbruksverksamheten Rödmyran varit stängd sedan 

våren 2020 frågar Madelene Fager (C) socialnämndens ordförande: "När 

kommer Rödmyran att öppna igen? Finns det andra planer för Rödmyran 

som vi inte känner till?" 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Madelene Fager (C)  
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§ 39 Interpellation – Vad är planerna för fritids-
banken i Kungsör? 
Diarienummer KS 2021/115 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 

Petter Westlund (C) frågar kommunstyrelsens ordförande hur planerna ser 

ut för fritidsbanken på orten. Frågan föranleds av att en diskussion pågår om 

fritidsbankens framtid och verksamheten för närvarande är stängd. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) lämnar följande svar: 

”Sedan 2018 när vi öppnade Fritidsbanken var den igång i samverkan med 

arbetsmarknad och försörjning. Det har varit svårighet att bemanna 

Fritidsbanken med personalresurser till dags dato. Det som är viktigt är att 

ha lämpliga personer som får till Fritidsbanken på bästa sätt. Utgångspunk-

ten är att ta hand om alla inlämnade utrustningar på bästa sätt samt att 

invånarna skall kunna låna dessa på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Det som ligger inom den närmaste framtiden är att bjuda in olika aktörer för 

att kunna få till en ändamålsenlig lokal samt kunna starta upp verksamheten 

och drifta Fritidsbanken enligt grundtanken. 

Vi från Samverkan i Kungsör delar uppfattningen med att ha Fritidsbanken 

igång och den grundidé som den har samt kunna utveckla med att mark-

nadsföra den i framtiden.” 

  

Petter Westlund tackar för svaret. 

Beslutsunderlag 

• Interpellation av Petter Westlund (C) 

• Interpellationssvar från Mikael Peterson (S)  
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§ 40 Enkel fråga – Webbsända fullmäktige-
sammanträden 
Diarienummer KS 2021/124 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) frågar kommunstyrelsens ordförande "När får Kungsör 

webbsända fullmäktigesammanträden?" En motion från Centerpartiet i 

frågan har beviljats. I samband med byggnation av den nya skolan köptes 

utrustning in. 

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

kommunen haft ambitionen att hänga på Arboga kommuns upphandling 

kring webbsändningar. Arboga kommun har i nuläget pausat upphand-

lingen. När webbsändningar kan börja är oklart i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga från Madelen Fager (C)  
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§ 41 Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 
Diarienummer KS 2020/339 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsplanen med mål 

och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2025. 

Sammanfattning 

Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-

ansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommu-

nen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod.  

Ett bostadsförsörjningsprogram ska ge en samlad bild av bostadsläget i 

kommunen, både vad gäller nutid och framtid. Syftet med programmet är att 

ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga 

åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta 

Bostadsförsörjningsplanen med mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Yrkanden 

Bifall från Mikael Peterson (S) och Petter Westlund (C). 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-02-22, § 28 Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-15 

• Förslag till Bostadsförsörjningsplan 2021 för Kungsörs kommun  
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§ 42 Förändring av Regler för utbetalning av 
partistöd 
Diarienummer KS 2021/63 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya reglerna för utbetalning av 

partistöd. 

Sammanfattning 

Med anledning av ändringar i paragrafnummer behövs reglerna antas på nytt 

med korrigerat paragrafnummer. Ändringen är enbart redaktionell. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-02-22, § 32 Förändring av Regler för utbetalning av 

partistöd 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05 

• D.02 Regler för utbetalning av partistöd -  Utkast för beslut våren 

2021  
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§ 43 Bokslut och årsredovisning – Kungsörs 
kommun 2020 
Diarienummer KS 2021/131 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen. 

Särskilda yttranden 

Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C) lämnar följande särskilda 

yttrande: 

”Kommunfullmäktige behandlades bokslut och årsredovisningen för 

Kungsörs kommun år 2020 den 12 april 2021. Moderaterna och Center-

partiet lämnar härmed in ett särskilt yttrande i ärendet. 

• Kungsör kommun redovisar ett positivt resultat på 7,6 mkr och når 

därmed det finansiella målet. Nämnderna håller däremot inte sina 

budgetar och redovisar underskott. Räddningen även detta år är 

förstärkt statligt stöd. 

• Årsredovisningen ger inte någon heltäckande redovisning över det 

gånga året utifrån fattade beslut. Det är svårt, nästintill omöjligt att 

följa kostnadsutvecklingen utifrån tidigare prognoser, redovisningar 

och beslut. Det som flaggades upp i budgetarbetet och senare i 

delåret nämns plötsligt inte lägre och helt nya saker tas upp. Enligt 

delåret skulle exempelvis vuxenutbildningen göra ett underskott på 3 

mkr på grund av lägre statsbidrag. Något som inte nämns alls i 

redovisningen. Det här är bara ett exempel. Avvikelser tas upp utan 

förklaringar och analys. 

• Investeringsredovisningen stämmer inte med den investerings-

budgeten som kommunfullmäktige beslutade om på 10,455 mkr. 

Trots komplettering till kommunfullmäktige saknas fortfarande 

några av de investeringar som kommunfullmäktige beslutat om, GC 

Torsgatan, GC Skillinge, Granlidsvägen och belysning på Söders 

gärde. Vidare är redovisningen över investeringar från föregående år 

bristfällig. Vi önskar en fullständig redovisning utifrån beslutad 

investeringsbudget för 2020. 

• Det finns fortsatt oklarheter kring hur och när statliga medel ska 

användas. Hur har kommunen använt pengarna från Migrations-

verket? Frågan har tagits upp i tidigare års- och delårsredovisning 

men nämns inte längre. Är frågan utredd? 
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• Hur har kommunfullmäktiges beslut att möjliggöra uttag ur resul-

tatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser hanterats? Vem 

säkerställer att de beslut som fattas är korrekta och möjligt att 

genomföra? 

• Vilka effektiviseringar har gjorts under året? 

• I beskrivningen av det politiska verksamhetsåret med Corona görs 

bedömningen att den demokratiska processen inte har påverkats 

negativt. Vi delar inte den synen och vi undrar fortsatt vad det är för 

lagstiftning ni inväntar? Det finns betydligt mer att önska av den 

demokratiska processen i kommunen. 

• Måluppfyllelsen är genomgående bristfällig och vi saknar koppling 

mellan genomförda aktiviteter och beslutade mål samt en analys av 

utfallet. 

Med anledning av ovanstående har vi svårt att ställa oss bakom årsredovis-

ningen i sin helhet. Det vi efterfrågar är en öppenhet och transparens 

gentemot våra invånare, då krävs bättre uppföljningar och redovisningar." 

Sammanfattning 

Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. 

Bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter för respektive 

nämnd, kommunala bolag och förbund redovisar sin del. Det som berörs är 

verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.  

Budgetavvikelse redovisas inom parentes. 

I kommunens bokslut redovisar ett överskott med 7,6 miljoner kronor, vilket 

är 1,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Där ingår kommunstyrelsen (-1 

mkr) som även innefattar finansiering av Västra Mälardalens Kommunal-

Förbund (VMKF) vars årsredovisning tas i ett separat ärende, barn- och 

utbildningsnämnden (- 0,8 mkr), socialnämnden (-4,5 mkr) samt finans-

förvaltningen (+7,4 mkr). 

Bolagen i Kungsör kommunkoncern Kungsör KommunTeknik AB 

(KKTAB), Kungsör Vatten AB (KVAB) samt Kungsör Fastighets AB 

(KFAB) redovisar tillsammans ett överskott på 8,1 miljoner kronor. 

Koncernens bokslut behandlas i ett separat ärende. 

Kungsörs Grus AB redovisar ett överskott på 4,9 miljoner kronor, bokslutet 

behandlas i separat ärende. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund redovisar ett överskott på 406 000 

kronor, även deras årsbokslut behandlas i ett eget ärende. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen. 

Yrkanden 

Bifall från Roland Jansson (SD) och Mikael Peterson (S) 

Ajournering i fem minuter för diskussion i grupp Stellan Lund (M) 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 56 Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 

2020 

• Reviderat utkast ÅR 2020, efter kommunstyrelsen 

Skickas till 

Ekonomichef 

Kommundirektör 

Revisorerna 
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§ 44 Revisionsberättelse och frågan om an-
svarsfrihet för Kungsörs kommun 2020 
Diarienummer KS 2021/195 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar ansvars-

frihet för 2020 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej 

berör samt till de förtroendevalda i dessa organ.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 

och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 

bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som 

biträder revisorerna. Granskningen beskrivs i revisorernas 

”Revisionsberättelse för år 2020” och i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Revisorerna bedömer att  

• årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed 

• styrelse och nämnder sammantaget i Kungsörs kommun samt de 

gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra 

Mälardalens Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  

• styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 

• resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål 

som fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning  

• verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning utifrån 

en god ekonomisk hushållning och kan därför inte göra en 

bedömning om verksamhetsmålen uppnås eller inte 

 Revisorerna tillstyrker att fullmäktige 

• beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ.  

• godkänner kommunens årsredovisning för 2020 

Överläggning 

Under överläggningen redogör revisionens ordförande Håkan Sundström 

(M) för revisionsberättelse och revisorernas redogörelse. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

• Revisionsberättelse för år 2020 med bilaga 1 Revisorernas 

redogörelse. Övriga bilagor i form av revisionsrapporter från 

lekmannarevisorer och revisionsberättelser i olika bolag finns i 

akten. För bolagskoncernen och Kungsörs Grus AB redovisas de i 

egna ärenden)  

Skickas till 

Revisorerna  
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§ 45 Årsredovisning 2020 – Kungsörs Kommun-
företag AB (KKAB) 
Diarienummer KS 2021/111 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2020 för Kungsörs Kommunföretag AB med 

godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Moderbolaget i kommunens bolagskoncern Kungsör Kommunföretag AB, 

har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrnings-

rapport för räkenskapsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 57 Årsredovisning 2020 - Kungsörs 

Kommunföretag AB (KKAB) 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 

• Årsredovisning 2020 - Kungsörs Kommunföretag AB 

Skickas till 

Bolagen i koncernen 

Ekonomikontoret 

Revisorerna 

Ombud till stämmor  
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§ 46 Årsredovisning 2020 – Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2021/175 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB 

med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 58 Årsredovisning 2020 - Kungsörs Grus AB 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 

• Årsredovisning, Revisionsberättelse och Lekmannarevisorernas 

Granskningsrapport för 2020 

Skickas till 

Kungsörs Grus AB 

Ombud till stämman  
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§ 47 Årsredovisning 2020 – Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2021/145 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2020 för Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna och 

beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Överläggning 

Petter Westlund (C), Anders Frödin (SD), Dan Stigenberg (S), Hans 

Carlsson (M) och Magnus Vidin (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 59 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund, VMMF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

• VMMF 2021-02-24 § 12 Årsredovisning 2020 

Skickas till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Arboga kommun 

Ekonomikontoret Kungsör 

Revisionen  
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§ 48 Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) – 
Ansökan om utökat borgensåtagande 
Diarienummer KS 2021/157 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen beviljar lån till Kungsörs 

Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 000 kr. 

Sammanfattning 

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) står inför en rad reinvesteringar i 

våra fastigheter som inte är ordinärt underhåll och alltså inte berör den 

ordinarie underhållsbudgeten. KKTAB:s egen maskinpark behöver också 

ses över och återinvesteras i. Åtgärden finansieras ur egen kassa utom 

Tallåsgården som finansieras genom högre hyra som godkänts av social-

nämnden. Kostnad per objekt redovisas inte av upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 61 Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)- 

Ansökan om utökat borgensåtagande 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Tjänsteskrivelse från KKTAB samt en investeringssammanställning. 

Skickas till 

KKTAB:s styrelse 

Rune Larsen VD 

Claes-Urban Boström 

Sara Jonsson  
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§ 49 Kungsörs Vatten AB (KVAB) – Ansökan om 
utökat borgensåtagande 
Diarienummer KS 2021/158 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om utökad borgen med 40 728 000 kr till 

Kungsör Vatten AB, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp 

motsvarande summa. 

Sammanfattning 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) har stora investeringar framför sig för att 

möta ett växande Kungsör samt för att reinvestera och investera i befintlig  

VA-infrastruktur. Investeringssammanställningen redovisas inte 

kostnadsmässigt per objekt av upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 62 Kungsörs Vatten AB (KVAB)- Ansökan om 

utökat borgensåtagande 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• KVAB:s tjänsteskrivelse samt investeringssammanställning. 

Skickas till 

KVAB:s styrelse 

Rune Larsen VD 

Claes-Urban Boström Kommundirektör 

Sara Jonsson  
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§ 50 Erbjudande om delägarskap – Energi-
kontoret i Mälardalen AB 
Diarienummer KS 2021/93 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i Energikontoret i Mälardalen 

AB. Kostnader för detta enligt nedan: 

• Engångskostnad för aktieköp 9 000 kr.  

• Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år 

• Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år 

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Energikontoret i Mälardalen AB finns i Södermanland, Västmanland, 

Upplands län samt Gotland. Det är ett bolag som ägs uteslutande av 

kommuner och kommunala bolag. Energikontoret i Mälardalen är ett av 15 

energikontor i Sverige och ett av fyra regionala kontor som bedrivs som 

bolag medan övriga bedrivs som avdelningar. 

Energikontorens uppdrag är att vara expertorgan i klimat och energifrågor. 

Energikontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetens-

resurs inom området. Kontoret ansvarar också för utveckling och 

samordning av energi- och klimatrådgivningen. 

Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en kommun och Kungsör 

kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan möjligheten ges via 

Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa konsulttjänster. 

Områden och exempel där Kungsör kommer kunna få hjälp är: 

• Årlig energistatistik och uppföljning 

• Rådgivande och remissinstans i energiplanarbete 

• Framtagande av energiplan 

• Arbete med energieffektiviseringar 

• Seminarier och effekt i företag 

• Seminarier om solel och lagring 

Självklart får vi betala för expertkunskaperna med då till självkostnadspris. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan: 
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• Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.  

• Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år 

• Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år 

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Bifall från Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C). 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-03-29 § 60 Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i 

Mälardalen AB 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i Mälardalen AB 

Skickas till 

Energikontoret i Mälardalen AB 

Theres Andersson 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen 

Sara Jonsson  
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§ 51 Fyllnadsval – ledamot i den parlamentarisk 
kommittén för översyn av den politiska 
organisationen och arvoden till förtroendevalda 
Diarienummer KS 2018/426 

Beslut 

Ärendet utgår vid dagens möte och tas i stället upp vid kommande möte. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021 att befria Arne Olsson 

(KD) från uppdraget som ledamot i den parlamentarisk kommitté för 

översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda.  

Fyllnadsval ska göras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 Fyllnadsval – 

ledamot i parlamentarisk kommitté.  
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§ 52 Avsägelse och fyllnadsval –  ledamot i den 
parlamentarisk kommittén för översyn av den 
politiska organisationen och arvoden till 
förtroendevalda 
Diarienummer KS 2018/426 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från upp-

draget som ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den 

politiska organisationen m.m. från och med den 13 april 2021. 

Kommunfullmäktige utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32 

Kungsör, till ny ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av 

den politiska organisationen m.m. från och med den 13 april 2021 och 

resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson (SD) har begärt att få bli befriad från uppdraget 

som ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska 

organisationen m.m. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Skickas till 

Lars-Gunnar Andersson 

Anders Frödin 

Kommitténs sekreterare 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 53 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 

Kommunfullmäktige  

1. entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från uppdraget som ledamot 

i kommunstyrelsen från och med den 13 april 2021 

2. utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32 Kungsör till ny 

ledamot i kommunstyrelsen efter Lars-Gunnar Andersson från och 

med den 13 april 2021 och resterande mandatperiod. 

3. utser Anita Nygren (SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör till ny 

ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Frödin från och med den 1 

maj 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01  

Skickas till 

Lars-Gunnar Andersson 

Anders Frödin 

Magnus Vidin 

Kommunstyrelsens sekreterare 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 54 Fyllnadsval – ersättare i krislednings-
nämnden 
Diarienummer KS 2018/418 

Beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att valet av Lars-Gunnar Andersson (SD) 

förfallit i och med att han befriats från sitt uppdrag som ledamot i kom-

munstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32 

Kungsör, som ersättare i krisledningsnämnden från och med den 13 april 

2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson (SD) har begärt att få bli befriad från bl.a. upp-

draget som ledamot i kommunstyrelsen. Han är även vald som ersättare i 

krisledningsnämnden.  

För att sitta i krisledningsnämnden krävs, enligt krishanteringsplanen, att 

personen är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

Valet av Lars-Gunnar i krisledningsnämnden förfaller i och med att han 

befrias från uppdraget i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01  

Skickas till 

Lars-Gunnar Andersson 

Anders Frödin 

Nämndens sekreterare 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 55 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare som 
lekmannarevisor i Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2019/131 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ingegerd Granath (S) som revisorsersättare i 

Kungsörs Grus AB från och med den 13 april 2021. 

Till ny revisorsersättare i bolaget utses Michael Vidin (SD) från och med 

den 13 april 2021 och fram till och med årsstämman 2023.  

Sammanfattning 

Revisionens ordförande Håkan Sundström har framfört ett önskemål om 

byte av revisorsersättare mellan Kungsörs Grus AB och Kungsörs Vatten 

AB för att undanröja risken för jäv.  

Michael Vidin är idag vald som revisorsersättare i Kungörs Vatten AB har 

sin far som styrelseledamot i samma bolag. Som revisorsersättare i 

Kungsörs Grus AB är idag Ingegerd Granath vald. 

Michael Vidin och Ingegerd Granath har godkänt förslaget att byta uppdrag 

med varandra. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24 

• Förslag från revisionens ordförande om byte av ersättare 

lekmannarevisor - Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Grus AB 

Skickas till 

Ingegerd Granath 

Michael Vidin 

Kungörs Grus AB 

Kungsörs Vatten AB 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 56 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare som 
lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB 
Diarienummer KS 2019/128 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Michael Vidin (SD) som revisorsersättare i 

Kungsörs Vatten AB från och med den 13 april 2021. 

Till ny revisorsersättare i bolaget utses Ingegerd Granath (S) från och med 

den 13 april 2021 och fram till och med årsstämman 2023.  

Sammanfattning 

Revisionens ordförande Håkan Sundström har framfört ett önskemål om 

byte av revisorsersättare mellan Kungsörs Grus AB och Kungsörs Vatten 

AB för att undanröja risken för jäv.  

Michael Vidin är idag vald som revisorsersättare i Kungörs Vatten AB har 

sin far som styrelseledamot i samma bolag. Som revisorsersättare i 

Kungsörs Grus AB är idag Ingegerd Granath vald. 

Michael Vidin och Ingegerd Granath har godkänt förslaget att byta uppdrag 

med varandra. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24 

• Förslag från revisionens ordförande om byte av ersättare 

lekmannarevisor - Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Grus AB 

Skickas till 

Ingegerd Granath 

Michael Vidin 

Kungörs Grus AB 

Kungsörs Vatten AB 

Lönekontoret 

Matrikeln 


