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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73 Uppföljning av ny organisation för kost och 
städ  
Diarienummer KS 2020/95 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Servicechef Felipe Riviera redogör aktuellt läge i den nya 
serviceorganisationen. Detta möte fokuseras på information gällande 
kostverksamheten.  
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§ 74 Antaget handlingsprogram - Mälardalens 
räddningstjänst 
Diarienummer KS 2020/464 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Direktionen för Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) har nu 
antagit nytt handlingsprogram för 2021 efter det att kommunerna inkommit 
med sina remissyttranden. Mikael Peterson redogör för innehållet bland 
annat gällande mål. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 
Remiss - Nytt handlingsprogram 2020/707-MBR 132 Antagande av nytt 
handlingsprogram för räddningstjänst 
Svar - Antagande av nytt handlingsprogram för räddningstjänst 
MBR 2021-03-16  §29 Handlingsprogram Räddningstjänst  
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§ 75 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer KS 2020/468 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.  
Kommunstyrelsen begär en uppföljning från samtliga nämnder till nästa 
kommunstyrelse, med en prognos för årets utfall och förväntade 
ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder under året. 

Sammanfattning 
Prognosen för verksamheterna 2021 är ett totalt budgetunderskott med -17 
188 tkr. För hela kommunen innebär prognosen ett befarat minusresultat för 
året med -7 188 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningens prognoser skiljer sig från föregående månad. 
Socialförvaltningens målsättning är att få en budget i balans, men det är än 
så länge svårt att se de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärder.  

Skickas till 
kommunstyrelsen - Kommundirektör och ekonomichef 
socialnämnden 
barn- och utbildningsnämnden  
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§ 76 Övrig information 2021 
Diarienummer KS 2021/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Följande informationer lämnas:  
Strategiskt Regional Beredning - Mikael Peterson och Madelene Fager 
informerar bland annat om senaste information gällande länets 
bredbandsutbyggnad och den fortsatta processen kring länsplanen och väg 
250 där man nu för diskussion om Kungsörs förslag till avsteg från 3+1 väg 
mellan Kungsör och Köping. 
Krishanteringsrådet - Mikael Peterson informerar om att mötena kring covid 
nu glesas ut till en gång i månaden, och att det pågår smittspridning men att 
den är under kontroll. 
Kungsörs Grus AB - Mikael Peterson informerar om beslutad aktieutdelning 
vilket betyder att Kungsörs kommun kommer få detta under året.  
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§ 77 Svar på medborgarförslag - Belysning till 
nya lekparken i Valskog 
Diarienummer KS 2020/454 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
medborgarförslaget. Medel till genomförandet, 25 000 kr, tas ur 
investeringsutrymmet för lekplatser som KF tidigare beslutat om 2020. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i lekparken på 
Västerlånggatan i Valskog. Förslaget kan genomföras till en mindre 
kostnad, och medel till genomförandet kan tas ur det investeringsutrymme 
för lekplatser, som KF beslutat. (KS 2020/90) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 
Inbjudan att presentera medborgarförslag - Belysning till nya lekparken 
i Valskog 
KF 2021-02-08, § 5 Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken 
i Valskog 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
KKTAB  
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§ 78 Svar på motion - Utvärdering av 
skolorganisationen i Kungsör 
Diarienummer KS 2020/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad i och med pågående utredning. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande:  
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om svar på 
motion om utvärdering av skolorganisationen till förmån för vårt förslag om 
bifall till motionen. Sedan flera år tillbaka har vi kunnat se en kraftig 
försämring av skolresultaten i Kungsör. Sommaren 2020 lämnade 49% av 
eleverna i årskurs 9 grundskolan i Kungsör utan godkända betyg i alla 
ämnen, 67% var behöriga till yrkesprogram, 58,6 % var behöriga till 
ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, 56,9 % 
behöriga till naturvetenskap- och teknikprogrammen och meritvärdet är 
183! KOLADA Det är nästintill en hel klass som inte uppnår målen i 
skolan. Det vill vi ändra på. Vidare påtalade revisionen år 2019 brister i 
styrningen av utbildningen inom grundskolan (Granskning av grundskolans 
måluppfyllelse 2019-11-20, KPMG) Mot bakgrund av ovan anser vi att en 
utvärdering behöver görs av skolorganisation där elever, föräldrar, politiker 
och lärare får vara med och säga sitt i syfte att initiera förbättringsinitiativ. 
Den granskning som det hänvisas till i svaret anser vi inte svarar upp mot 
intentionen i vår motion. Fler behöver få tycka till om skolan i Kungsör och 
det behöver göras en ordentlig utvärdering av skolorganisationen. 
Centerpartiet yrkar därför på bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande 
skolorganisationen i Kungsör. Motionärerna hänvisar till de försämrade 
skolresultaten och vill få till en utvärdering som bidrar till ett lärande och 
initiera förbättringsområden. 
Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans 
personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar, 
rationaliseringar och besparingar.  Med tanke på den pågående utredningen 
föreslår vi därför att inte starta ytterligare en utredning gällande 
skolorganisationen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad i och med pågående utredning. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-27 
 Motion - Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör 
 BUN 2020-02-26 § 19 Yttrande över inkommen motion - 

Utvärdering av skolorganisationen 
 KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av 

skolorganisationen i Kungsör 
 BUN 2021-03-24 § 31 Yttrande över inkommen motion - 

Utvärdering av skolorganisationen 

Skickas till 
Motionärerna  
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§ 79 Svar på motion - Källsortering i 
kommunens verksamheter 
Diarienummer KS 2020/359 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses besvarad 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om svar på 
motion om källsortering i kommunens och bolagens verksamheter till 
förmån för vårt förslag om bifall till motionen. Det är bra att det nu ska 
göras en inventering och en kostnadskalkyl i enighet med avfallsplanen. Vi 
anser däremot att vi även behöver målsätta kommunens och bolagens arbete 
med avfallshantering. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att alla 
verksamheter ska källsortera. Så är tyvärr inte fallet idag och det vill vi 
ändra på. Bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet lämnade in en motion (KS2020/359) den 2 oktober 2020 
gällande källsortering i alla kommunala verksamheter och bolag. 
Den nya avfallstaxan (KS 2018/514) vart antagen 2021-01-13. I taxan under 
punkten avgift står det följande  
”Avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala 
mål inom avfallshantering. Den främjar återanvändning, återvinning och 
miljöanpassad avfallshantering”.  
Ju mer vi sorterar desto billigare blir det för kommunens verksamheter. 
KKTAB håller på att titta över alla verksamheters möjligheter att göra rätt, 
därefter ta fram en kalkyl på de lösningar som måste till för att skapa rätta 
förutsättningar. Detta arbete kommer att pågå under 2021, med 
investeringskalkyl framtagen under sista kvartal 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses besvarad 
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Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Madelene Fagers yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 
Remiss av motion ? källsortering i kommunens verksamheter 
KF 2020-10-12 § 153 Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 

Skickas till 
Teknisk chef 
Motionärerna  
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§ 80 Årsredovisning 2020 - Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer KS 2021/180 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden 
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för 2020. Årets redovisade resultat efter 
återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr. Resultatet före 
återbetalning till kunder är 11 868 067 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26 § 9 och 10 
Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Skickas till 
Hjälpmedelsnämnden  
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§ 81 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2021/186 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 och beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen 
för verksamhetsår 2020. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår 
till 9 391 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 1 505 tkr. 
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en 
positiv budgetavvikelse med 33 tkr. 

Jäv 
I beslutet deltar inte Linda Söder Jonsson (S) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd.  
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§ 82 Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
- Årsredovisning och revisionsrapport 2020 
Diarienummer KS 2021/206 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 samt beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2020. Årets resultat uppgår till 
192 tkr. Revisorerna tillstyrker i sin rapport att ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och 
revisionsrapport 2020 

Skickas till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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§ 83 Verksamhetsplan och budget 2021 med 
ekonomisk plan för 2022 till 2023 - MBR 
Diarienummer KS 2021/179 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
budget och verksamhetsplan för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023, 
under förutsättning att övriga medlemskommuner också godkänner 
förslaget. 

Sammanfattning 
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och 
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund 
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Mälardalen. Budgeten för 2021 är en sammanslagning av 
de tidigare två räddningsförbundens budgetar samt att åren 2022-2023 är 
uppskrivna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Varje 
kommuns medlemsavgift baseras på en fördelning av förbundets 
nettokostnader utifrån invånarantal den 1 november två år före budgetåret 
(bidraget 2021 baseras på 2019 års befolkningssiffror).  
Kungsörs medlemsavgift för budget och planåren föreslås vara: 
2021 6 700 tkr 
2022 6 881 tkr (plan) 
2023 7 039 tkr (plan) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
MBR 2021-03-19 §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk 
plan för 2022 till 2023 

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Arboga kommun 
Hallstahammars kommun 
Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Västerås stad  
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§ 84 Revidering av Bolagspolicy för styrning av 
koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 
Diarienummer KS 2021/107 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
Bolagspolicy för styrning av Kungsörs Kommunföretag AB 

Sammanfattning 
Kungsörs Kommunföretag AB har gått igenom Bolagspolicyn och föreslår 
ett antal förändringar. Dessa förändringar är markerade med rött i det 
förslag till Bolagspolicy som nu läggs fram. De korrigeringar som är gjorda 
är mer en anpassning till hur det är i verkligheten så att policyn 
överensstämmer med hur vi jobbar i moderbolaget och bolagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt föreslagen 
Bolagspolicy 

Skickas till 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KKATAB:s styrelse 
KVAB:s styrelse 
Claes-Urban Boström VD KKAB 
Mats Åkerlund VD KFAB 
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB  
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§ 85 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente med anledning av 
begränsningsförordningen 
Diarienummer KS 2021/210 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagt 
förslag till kommunstyrelsens reglemente. Tillägget avser uppdrag enligt 
begränsningsförordningen. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i 
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
För att möjliggöra detta arbete med kort varsel behövs tillägg enligt lagt 
förslag i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Utkast till KS reglemente 

Skickas till 
Kommundirektör  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 
fram till ordinarie årsstämma 2022 
Diarienummer KS 2021/112 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till 
ordinarie årsstämma påföljande år. 

Sammanfattning 
Ett tillägg till ägardirektivet föreslås och det är ett miljöåttagande för 
KFAB, KKTAB och KVAB.  
Tillägget lyder: 
Bolaget skall bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala 
målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 
Även tidsperioden föreslås ändras från kalenderår till ordinarie årsstämma 
till nästkommande ordinarie årsstämma. Detta för att bättre följa övrig 
struktur i företagen och för att vi inte ska hamna i det läget att det inte finns 
ett ägardirektiv under perioden januari till juni.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till 
ordinarie årsstämma påföljande år. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkat bifall till lagt förslag 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt ägardirektivet 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KKTAB:s styrelse 
KVAB:s styrels 
Mats Åkerlund VD KFAB 
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 20 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och 
tillkommande medel 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som 
det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande: 

 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för  
Grundskolan för förstärkning till elever med särskilda behov  
Ökat öppethållande till Fritidsgårdarna enligt det reduceringsförslag som 
BUN tidigare lagt fram.   

 3 mkr till Socialnämnden att användas för  
ökade kostnader för placeringar  
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Sammanfattning 
Sedan budgeten antogs i november 2020 har de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats genom förbättrade prognoser från SKR. För 
2021 kommer ekonomin att stärkas med totalt 7 mkr enligt den senaste 
prognosen. 
En politisk överenskommelse har träffats om att denna prognosförbättring 
ska fördelas så att BUN kan använda 4 mkr till grundskolan för 
förstärkningar till elever med särskilda behov samt ökat öppethållande till 
Fritidsgårdarna så att reducering enligt tidigare förslag ej genomförs. 
Socialnämnden kan använda 3 mkr till kostnader för placeringar samt 
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Skickas till 
BUN 
Fredrik Bergh, förvaltningschef 
SN 
Lena Dibbern, förvaltningschef 
Sara Jonsson, Ekonomichef  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 Hantering av investeringar mellan 2020 och 
2021 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överföra totalt 
6 611 tkr från 2020 års ej utnyttjade investeringsanslag till budget 2021. 
  

Sammanfattning 
Förvaltningarna begär överföring av totalt 6 611 tkr, för vilka budgeterade 
medel inte har utnyttjats 2020 och där utgifter förväntas uppstå under 2021. 
Det innebär att investeringsbudgeten 2021 uppgår till totalt 29 654 tkr. 

Beslutsunderlag 
Sammanställd investeringsbudget för 2021 
 
 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Bildningschef 
Socialchef 
KKTAB 
Controller Margareta Larsson 
Controller Annika Nilsson 
Controller Irene Berglund  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 22 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 8 april 2021 
Diarienummer KS 2021/208 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade 
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.  
Ett ärende ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara tillsammans 
med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad svarstid är till KF i 
juni.  
Ett ärende är bordlagt av kommunstyrelsens presidium i avvaktan på 
tillgänglighetsplanen.  
Ett ärende ligger hos KKTAB. Beräknad svarstid är till KF i juni.  
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.   
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 23 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 8 april 2021 
Diarienummer KS 2021/207 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av 
obesvarade motioner handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sex obesvarade motioner, 
varav en äldre än ett år. Den ligger nu med förslag till beslut till 
kommunstyrelsen april och kommunfullmäktige i maj. 
Övriga motioner beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.   
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 24 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 Kommunstyrelsens och nämndernas mål 
2021 
Diarienummer KS 2020/481 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen 2021: 

 Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade 
upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 
bostäder från 2020 tom 2025. 

 Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna 
används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk 
uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter. 

 Kommunen ska i samverkan med näringslivet aktivt arbeta för att 
andelen sysselsatta ska vara högre än genomsnittet för jämförbara 
kommuner. 

 Kommunstyrelsen stöttar barn och utbildningsförvaltningen med de 
insatser som behövs för att höja kunskapsresultaten.  

 Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 
2030 med koppling till kommunens målarbete. 

 Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs 
ranking Företagsklimat 2022. 

 Minst 30% av råvarorna ska vara ekologiska. 
Minst 88% av maten i Kungörs kommun ska lagas från grunden. 
Gäller förskola, skola och äldreomsorg. 

  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål. 
Kommunfullmäktige fastslog kommunens mål för 2021 i oktober 2020 och 
efter det har nämnder och styrelser arbetat med att ta fram sina respektive 
mål för att stödja dessa. Förslag till kommunstyrelsens mål är nu klara. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
Kommundirektören 
Jasemin Bill  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 25 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 Svar på remiss - Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78 ) 
Diarienummer KS 2021/172 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget, med tillägget att 
det på sidan 7 tydliggörs att detta önskemål avser undantag där utökat 
strandskydd idag råder. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 4 juli 2019 om en översyn av 
strandskyddslagstiftningen. Utredningen syftar till att föreslå 
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs 
om i grunden, genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet 
och exploateringstryck. Målet med ett nytt differentierat strandskydd är 
enligt utredningen att strandskyddet ska bli ett mer anpassat, flexibelt och 
ändamålsenligt skydd som ökar möjligheten till utveckling och byggande på 
landsbygd. 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna 
ses över och differentieras. Kommunen anser att den differentiering utifrån 
lokala förutsättningar är ett steg i rätt riktning då förslaget innebär att låta de 
som känner det lokala landskapet bäst, dvs kommuner och länsstyrelser, 
gemensamt besluta om strandskyddet. 
Att strandskyddet differentieras på ett sätt som jämnar ut skillnaderna inom 
landet är i sig positivt. I dagsläget är vattenmiljöer i tätbefolkade delar av 
landet mycket exploaterade medan det motsatta gäller i glesbefolkade delar. 
Det är bra att reglerna utformas för att ta hänsyn till hur exploaterad en 
vattenförekomst är när beslut om dispens ska ges.  

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning önskar Petter Westlund (C) ett 
tydliggörande på sid 7 i remissvaret, gällande större sjöar som Mälaren,  att 
undantaget ges där utökat strandskydd idag råder. Efter avslutad 
överläggning finner ordföranden att endast ett förslag till beslut återstår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 
2020:78) 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 26 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Skickas till 
linda.engelmark@vmmf.se 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
julia.londaljonsson@kungsor.se 
theres.andersson@kungsor.se  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 27 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93 Svar på remiss - Västmanlands Regionala 
Trafikförsörjningsprogram, dnr KTM 200 084 
Diarienummer KS 2021/123 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har av Region Västmanland erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter på Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. 
Programmet beskriver bland annat mål och behov för länets kollektivtrafik 
med riktning mot och bortom 2030 och utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin för Västmanland. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Yrkanden 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram, dnr KTM 
200 084 
Underlag för kommande trafikförsörjningsprogram och länstransportplan 
för Västmanlands län (2020/33) 

Skickas till 
kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
   



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 28 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 
Eskilstuna kommun 
Diarienummer KS 2021/194 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunstyrelsen antar yttrandet över 
Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun som sitt eget. 
  

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
ny Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Kollektivtrafikplan Eskilstuna kommun 

Skickas till 
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se, inklusive yttrandet 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
   



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 29 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95 Svar på revisionsrapport - Förstudie 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 
Diarienummer KS 2021/146 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet 
som sitt eget. 

Sammanfattning 
Revisionen har gjort en förstudie kopplad till kommunens digitala 
utveckling där de framför en del synpunkter som besvaras i yttrandet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 (2021-04-12) 
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 

Skickas till 
inklusive yttrandet - 
revisionen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fredrik Bergh 
Lena Dibbern 
Claes-Urban Boström  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 30 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2020 
Diarienummer KS 2021/209 

Beslut 
Kommunstyrelsens antar yttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års 
verksamhet i Kungsörs kommun. En grundläggande granskning är den 
granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. 
Svaret har skrivits av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 

Skickas till 
inklusive yttrandet: 
Revisionen 
BUN 
SN  
KS  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 31 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 97 Svar på revisionsrapport - Bokslut och 
årsredovisning Kungsörs kommun 2020 
Diarienummer KS 2021/131 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har inkommit med granskningsrapport avseende 
kommunens årsredovisning för år 2020. I rapporten påpekas ett antal brister 
och revisionen efterfrågar kommunstyrelseförvaltningens åtgärdsplan för att 
åtgärda bristerna. Åtgärderna avser åstadkomma: 

 En förbättrad målprocess där kopplingen till god ekonomisk 
hushållning är tydlig. 

 Att exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar. 
 Att kommunens obligationer redovisas till verkligt värde. 
 En anpassning av drifts- och investeringsredovisningen till gällande 

rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2021-04-08 
Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 2020 
  

Skickas till 
Inklusive yttrandet: 
De förtroendevalda revisorerna 
Karina Helin Lindkvist, KPMG, karin.helin-lindkvist@kpmg.se  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 32 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98 Beslut om resursförstärkning avseende 
regionalt utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2021/169 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Kungsör går med i projektet år 
2021–2025. Samt medfinansiering med 10 kr/invånare och år. Projektet ska 
rapportera till Kungsörs kommunstyrelse årligen hur arbetet fortlöper. 

Sammanfattning 
Mikael Bohman, ordförande i ViS (Västra Mälardalen i Samverkan har 
inkommit med en framställan om resursförstärkning för att växla upp 
utvecklingsarbetet i Västra Mälardalen. I framställan framgår syftet att 
förstärka ViS AB, som idag är ett helägt dotterbolag till ViS Ekonomiska 
förening. Sparbanken Västra Mälardalen går in med sammanlagt 25 
miljoner kronor under en femårsperiod och erbjuder kommunerna (Köping, 
Arboga, Kungsör) att delta i det gemensamma uppväxlade 
utvecklingsarbetet. 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att erbjudas en 
representant vardera i styrelsen för ViS AB. Denna styrelse blir beslutande 
gällande inriktning på de gemensamma projekt som kommer att 
genomföras. 
Motprestationer för kommunerna är till en del en årlig serviceavgift för ViS 
ABs verksamhet motsvarande 10 kr/kommuninvånare för perioden år 2021 - 
2025. Kungsörs kommun fortsätter även erlägga årsavgift om  
10 000 kronor till ViS Ekonomiska förening.  
Den andra delen av motprestationen är resursförstärkning genom personella 
resurser i proportion till respektive kommuns invånarantal, totalt 
motsvarande 240 arbetsdagar/år för de tre kommunerna sammantaget. 
Redan idag genomförs mycket arbete i gemensamma projekt, därför 
påverkas inte arbetsbördan i stor utsträckning utan kommer snarare bidra till 
en tydligare struktur för de gemensamma projekten. 

Överläggning 
Mikael Bohman, ordförande i ViS (Västra Mälardalen i Samverkan), 
medverkar tillsammans med näringslivschef Ida-Maria Rydberg och berättar 
om de framtida planerna för ViS. Fråga ställs kring representation från 
Kungsör i styrelsen, något som kommer avgöras i ett senare skede enligt 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson. 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 33 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i 
Västra Mälardalen 

Skickas till 
VIS AB, Mikael Bohman 
Sara Jonsson, ekonomichef 
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
Arboga kommun 
Köpings kommun  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 34 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 99 Budget 2021 - detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden  
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-11-30 ska nämnderna 
återrapportera sina detaljbudgetar för 2021 till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden har nu redovisat dessa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs 
kommun 
SN 2021-03-23 § 29 Budget 2021-2023  
BUN 2021-03-24 § 25 Budget 2021  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 35 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 100 Rapportering av tidigare beslut - 
Uppföljning av samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg avseende barn och 
unga 
Diarienummer KS 2019/396 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger avrapporteringarna till handlingarna  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 utifrån en tidigare 
revisionsrapport att få uppföljning två ggr per år från nämnderna om det 
gemensamma uppdraget att samverka kring barn och unga som far illa. Till 
detta möte har både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
lämnat rapporter bland annat kring arbetet med TSI, Tidigt Samordnade 
Insatser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Uppföljning av samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg 
avseende barn och unga 
KS 2020-01-27 § 12 Revisionsrapport - samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg avseende barn och unga 
SN 2021-03-23 § 33 Rapport - Modell för samarbete i form av tidiga och 
samordnade insatser kring ungdomar 
BUN 2021-03-24 § 32 Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 36 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 101 Meddelanden  - Kommuner och Regioners 
cirkulär 2021 
Diarienummer KS 2020/459 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 21:13 Sotningsindex 2021   
 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla 
 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 

trafikskador på kommunala anläggningar  
 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd   



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 37 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 102 Meddelanden - Avtal 2021 
Diarienummer KS 2020/467 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

 Ramavtal - Kuvert och brevpåsar. Avtalspart: Lyreco Sverige AB. 
Dnr KS 2021/174 

 Koreografiska utflykter - en utomhus dansföreställning 2021-06-19.  
Dnr KS 2021/178 

 Förlängning av avtal – Företagshälsovård. Avtalspart: Avonova  
Hälsa AB. Dnr KS 2021/183 

 Kostdatasystemet Mashie. Avtalspart: Matildas FoodTech AB.  
Dnr KS 2021/204  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 38 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 103 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Diarienummer KS 2021/49 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på kommunstyrelsens 
vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 juli - 31 december 2020 till  
följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, Kungsörs Ishockeyklubb, IF 
Rune, Gymmix Valskog, Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, 
Kungsörs Sportklubb, Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb och 
Kungsörs Ridklubb. Dnr KS 2021/82 
  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en remiss från 
Trafikverket - Förslag till nya föreskrifter för Västmanlands län.  
Dnr KS 2021/200 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Ansökningar och underlag  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 39 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 104 Meddelanden - Synpunkter 2021 
Diarienummer KS 2020/462 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

 Igenväxt på Sågen-området. Dnr KS 2021/214  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 40 (40) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 105 Övriga frågor 
Diarienummer KS 2021/68 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) frågar om kommunen har en handlingsplan gällande 
våld mot kvinnor. Socialnämndens ordförande Linda Söder Jonsson (S) 
svarar att kommunen har en plan mot våld i nära relation. 
Roland Jansson (SD) frågar hur ordningen är i skolan gällande elever som 
inte är närvarande och riskerar att inte få betyg. Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Angelica Stigenberg (S) svarar att det 
pågår ett kontinuerligt arbete kring elever som riskerar att inte få betyg och 
att samverkan med socialförvaltningen också kan vara aktuell i de fall 
frånvaron är för stor. 
Niklas Magnusson (M) frågar hur det kunde gå så lång tid innan han fick 
svar på sin fråga i höstas gällande ansvar för hastighetsbegränsande 
åtgärder. Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att det inte ska ta 
sådan tid i normalt fall.
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