
Sida 

1 (23) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 

Tid Måndagen den 29 november 2021, klockan 18:30–20:35 

Plats Kung Karls skolas matsal 

Paragrafer 191–207 

Protokollet Anslås: 2021-12-01 till och med 2021-12-22 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

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

Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Gunilla Wolinder (L) 

2:e vice ordförande, Jenny Andersson (KD), Mikael Peterson (S), 

Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), 

Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Pelle Strengbom (S) 

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

Henriksson (V), Joel Petersson (V), Roland Jansson (SD), Anders 

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

Tjänstgörande ersättare Niclas Lund (M), Monica Wastelius (C), Margareta Barkselius (C), 

Eva-Carin Sandbom (L), Gunilla Lindström (S), Marie Norin Junttila 

(S), Lars-Gunnar Andersson (SD), Sussanne Söderström (SD) 

Ersättare Uno Gripenberth (KD), Kenneth Axelsson (KD), Ann-Catrin 

Cederlund (S), Ronny Moström (S), Robert Redenkvist (SD) 

Övriga deltagare Lars Wigström revisor § 193, Eva Kristina Andersson sekreterare 

Justerare Ordinarie: Monica Wastelius och Gunilla Wolinder 

 Ersättare: Mikael Peterson och AnneMarie Andersson 

Justering Kansliet, 2021-11-30 kl 16:00 

Sekreterare 

Eva Kristina Andersson 

Ordförande 

Pelle Strengbom 

Justerare 

Monica Wastelius Gunilla Wolinder 
 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (23) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

 

Innehåll 

§ 191  Revidering av dagordning 3 

§ 192  Allmänhetens frågestund 2021 4 

§ 193  Kännedomskopia – Revisionsrapport Delårsrapport per 2021-08-31 Kungsörs 

kommun 5 

§ 194  Kännedomskopia av delårsbokslut per 31 augusti 2021 – Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (VMKF) jämte revisionshandlingar 6 

§ 195  Medborgarförslag – Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen Karlavägen/ 

Villagatan 7 

§ 196  Medborgarförslag – Belysning mellan ishallens parkering och sporthallen 8 

§ 197  Medborgarförslag – Rusta upp uteklassrummet på Hagaskolan 9 

§ 198  Motion – Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 10 

§ 199  Motion – Inför utdrag ur belastnings-registret vid anställning inom  

vård och omsorg 11 

§ 200  Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 12 

§ 201  Utökat borgensåtagande – Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 13 

§ 202  Taxor och avgifter 2022 – Kungsör kommun 14 

§ 203  Skattesats 2022 15 

§ 204  Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs kommun och kommun- 

fullmäktiges mål 2021 16 

§ 205  Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i socialnämnden 21 

§ 206  Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 22 

§ 207  Hälsningsord 23 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (23) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 Revidering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen inklusive föreslagna tillägg. 

Sammanfattning 

Ordföranden förslår att 

• "Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog" 

• "Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund" 

läggs till dagordningen.  
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§ 192 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Frågorna förklaras besvarade. 

Sammanfattning 

Under punkten allmänhetens frågestund framförs två frågor: 

• Annika Holgersson frågar barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Angelica Stigenberg hur målet om att öka tryggheten på 

skolan för eleverna jämfört med tidigare ska uppfyllas när det blir 

färre vuxna på skolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar att hon förstår 

frågan och tar den på allvar. Nämnden måste söka effektiviseringar, 

inte dra ner mer. 

 

 

• Tomas Svanström frågar kommunstyrelsens ordförande Mikael 

Peterson hur målet att resultaten i Kungsörs skolor ska öka utifrån de 

planerade nedskärningarna som budget 2022 innebär 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att han förstår att det är svårt 

att få det att gå ihop. Han är dock  övertyga om att nämnden klarar 

det med gemensamt jobb av skolledning och kompetenta ledare och 

lärare. Nämnden jobbar med alternativ. Ökad inflyttning ger också 

mer skattemedel och som kan fördelas ut i organisationen.  
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§ 193 Kännedomskopia – Revisionsrapport 
Delårsrapport per 2021-08-31 Kungsörs 
kommun 
Diarienummer KS 2021/430 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat Kungsörs kommuns delårsbokslut per 

den 31 augusti 2021. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål fullmäktige beslutat 

om.  

Avseende de verksamhetsmässiga målen har revisorerna, på grund av 

avsaknad av fullständig uppföljning av målen, inte kunnat göra en 

bedömning vid delårstidpunkten. Därför avstår de från att uttala sig om 

måluppfyllelsen. 

Revisorernas bedömning och revisionsrapport var inte med i handlingarna 

när kommunfullmäktige behandlade delårsbokslutet den 8 november 2021. 

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen. 

Överläggning 

Under överläggningen påpekar revisor Lars Wigström (S) att revisorernas 

utlåtande ska behandlas samtidigt med delårsbokslutet, så blev inte fallet 

nu.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Revisorernas bedömning och revisionsrapport 

Skickas till 

Revisorerna  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 6 (23) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Kännedomskopia av delårsbokslut per 31 
augusti 2021 – Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) jämte 
revisionshandlingar 
Diarienummer KS 2021/456 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian till handlingarna. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har inkommit med 

delårsuppföljning per den 31 augusti 2021 till sina medlemskommuner. 

Prognostiserat resultat för VMKF vid årets slut är positivt med 450 tkr. 

VMKF har tre övergripande mål, av de tre målen bedöms två uppfyllas helt 

vid årets slut medan ett av målen uppfylls delvis. 

Kommunstyrelsen har noterat delårsuppföljningen och lämnat den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• KS 2021-11-15 § 221 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Västra 

Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 

• VMKF 2021-10-06 § 24 Delårsrapport januari - augusti 2021 jämte 

delårsbokslut 

• Granskningsrapport delår 2021 och revisorernas bedömning - 

VMKF 

Skickas till 

VMKF 

Medlemskommunerna  
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§ 195 Medborgarförslag – Nytt Övergångsställe 
fyrvägskorsningen Karlavägen/Villagatan 
Diarienummer KS 2021/491 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att ett nytt övergångsställe 

ordnas i fyrvägskorsningen Karlavägen/Villagatan. Förslagsställaren menar 

att bilarna kommer ganska fort trots hastighetsbegränsning på raksträckan 

Villagatan från byn och att det känns otryggt att gå över där när man 

kommer från Coop eller tvärtom. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 

• Medborgarförslag - Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen 

Karlavägen/Villagatan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 196 Medborgarförslag – Belysning mellan 
ishallens parkering och sporthallen 
Diarienummer KS 2021/497 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Annelie Carlsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen sätter upp 

fler gatlampor mellan ishallens parkering och sporthallen.  

Förslagsställaren menar att det på kvällarna blir det väldigt mörkt mellan 

ishallens parkering och sporthallen då det inte finns tillräckligt med 

belysning.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 

• Medborgarförslag - Belysning mellan ishallens parkering och 

sporthallen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 197 Medborgarförslag – Rusta upp 
uteklassrummet på Hagaskolan 
Diarienummer KS 2021/529 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Eleverna på Hagaskolan föreslår i ett medborgarförslag att uteklassrummet 

på Hagaskolan ska rustas upp. De skriver att bl.a. att 

• grillen är trasig 

• det är skräpigt i fårhagen 

• bordet är trasigt 

• taket behöver fixas 

• klotter och glas behöver tas bort 

• de vill ha nya bänkar och ett nytt bord vid grillplatsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 

Medborgarförslag - Rusta upp uteklassrummet på Hagaskolan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 198 Motion – Byt ut skolledningen på grund av 
låga betyg i skolan 
Diarienummer KS 2021/508 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att skolledningen ska bytas ut. 

Han menar att en skolledning bör anställas som besitter den kompetens som 

behövs för att se till att målen kring avgångsklassernas betyg ska nås.   

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 

• Motion - Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 199 Motion – Inför utdrag ur belastnings-
registret vid anställning inom vård och omsorg 
Diarienummer KS 2021/528 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen inför utdrag ur 

belastningsregistret vid all anställning inom vård och omsorg. 

Idag krävs utdrag för de som ska arbeta med barn inom olika verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 

• Motion - Inför utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 200 Motion - Belysning på gång- och 
cykelbana i Valskog 
Diarienummer KS 2021/492 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska sätta 

upp belysningsstolpar med lämpligt avstånd utmed cykel- och gångbanan 

mellan Valskog och Barkarövägen, dvs. utmed Arbogavägen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 

Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 201 Utökat borgensåtagande – Västra 
Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2021/455 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensåtagande till 22,2 mnkr 

vilket avser Kungsörs kommun andel av borgensåtagande för Västra 

Mälardalens Kommunalförbund. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund har ingen egen likviditet för att 

täcka stora årliga investeringar utan måste låna till dessa investeringar. 

Förnärvarande uppgår det totala borgensåtagandet för de fyra 

medlemskommunerna till 100 mnkr och behöver nu utökas till 150 mnkr 

varav Kungsörs kommuns andel uppgår till 22,2 mnkr 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-11-15 § 222 Utökat borgensåtagande - Västra Mälardalens 

Kommunalförbund, VMKF 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• VMKF 2021-10-06 § 25 Utökat borgensåtagande 

Skickas till 

VMKF 

medlemskommunerna  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 14 (23) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 202 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör 
kommun 
Diarienummer KS 2021/487 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för Kungsörs 

kommun och att taxorna och avgifterna gäller från 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa september månads KPI som KPI 

vid uppräkning av taxor och avgifter som ska indexuppräknas med KPI. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltning ska inför varje nytt år inkomma med reviderade 

taxor och avgifter som Kungsörs kommun tar ut för sina. De flesta av 

taxorna och avgifterna ska räknas upp med KPI (Konsumentprisindex) 

medan skolans avgifter ska räknas upp enligt Skolverkets rekommendation 

för maxtaxa. I bilagan Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022 framgår 

vilka taxor gäller för de olika verksamheterna från 1 januari 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för Kungsörs 

kommun och att taxorna och avgifterna gäller från 1 januari 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa september månads KPI som KPI 

vid uppräkning av taxor och avgifter som ska indexuppräknas med KPI. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-11-15 § 224 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör kommun 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Sammanställning - Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Ekonomiavdelningen  
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§ 203 Skattesats 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslaget till skattesats för Kungsörs kommun 

för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 procent. 

Reservationer 

Joel Peterson (V) anmäler muntlig reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads 

utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 

Kommunstyrelsen har behandlat skattesatsen i budgetärendet för 2022 med 

plan 2023-2024 och föreslår oförändrad skattesats. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar föreslaget till 

skattesats för Kungsörs kommun för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 

procent. 

Yrkanden 

Joel Peterson (V) yrkar ökad skattesats med 50 öre. 

Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 223 Budget 2022 med 

plan 2023-2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 

mål 2022 

Skickas till 

Skatteverket  
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§ 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2021 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta förslaget till mål för 2022; både mål för verksamheterna och 

finansiella mål med revidering av det finansiella resultatmålet till 0,5 

% på grund av synnerliga skäl och att det finansiella målet med 100 

% självfinansieringsgrad stryks. 

• anta förslaget till resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 

3 128 tkr 

• anta förslaget till ramar för nämnderna 2022 där justeringar sedan 

budgetberedningens förslag består av kvalitetsutvecklare till barn- 

och utbildningsförvaltningen 1 mkr som läggs i barn- och utbild-

ningsnämndens ram som en permanent ramförstärkning, 

genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen 0,5 mkr som 

läggs i barn- och utbildningsnämndens ram som en tillfällig ram-

förstärkning 2022 och disponibla medel på 1,628 mkr budgeteras 

hos kommunstyrelsen under 2022. 

• anta förslaget till investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 

2022 uppgår till 11 377 tkr. 

• ge kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildnings-

nämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB 

och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara 

städer vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen 

av KF-målet. 

• ge Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Social-

nämnden uppdrag att arbeta med målet god utbildning för alla vars 

Barn- och utbildningsnämnden har huvudansvaret för uppföljningen 

av KF-målet. 

• ge Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildnings-

nämnden och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet 

god hälsa och välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret 

för uppföljningen av KF-målet. 

• ge Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Social-

nämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB 

och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet goda 
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arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars kommunstyrelsen har 

huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• ge Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik AB, Socialnämn-

den, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och 

Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar 

konsumtion och produktion vars Kommunstyrelsen har huvudan-

svaret för uppföljningen av KF-målet. 

• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023-

2024. 

• fastställa internräntan till 1,5 procent. 

• fastställa borgensavgiften till 0,4 procent. 

Reservationer 

Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) reserverar sig muntligt mot 

beslutet. 

Madelene Fager, AnneMarie Andersson, Margaretha Barkselius och Monica 

Wastelius samtliga (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att inte anta 

vårt förslag till förändringar. Det finansiella målet bör enligt oss vara 1 % 

enligt tidigare beslut i KF för att säkerställa en god ekonomisk hushållning 

idag och för kommande generationer. Den långsiktiga målsättningen bör 

vara 2 %. Att sänka resultat och använda nästintill varenda skattekrona kan 

vara lockade för att hantera verksamheternas kostnader. Det är däremot inte 

att långsiktigt ta ansvar för kommunens ekonomi. Investeringarna för 2022 

bör ligga kvar på beslutad nivå och inte höjas. Vidare anser vi att delar av 

barn- och utbildningsnämndens yrkande bör tillstyrkas för att öka kvalitet, 

fortsatt arbete med digitalisering ett stärkt elevhälsoarbete. Det gör vi 

genom att fördela om medel från kommunstyrelsen. I övrigt yrkar vi på hela 

Centerpartiets budgetförslag." 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta förslaget till mål för 2022; både mål för verksamheterna och 

finansiella mål med revidering av det finansiella resultatmålet till 0,5 

% på grund av synnerliga skäl och att det finansiella målet med 100 

% självfinansieringsgrad stryks. 

• anta förslaget till resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 

3 128 tkr 

• anta förslaget till ramar för nämnderna 2022 där justeringar sedan 

budgetberedningens förslag består av kvalitetsutvecklare till barn- 
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och utbildningsförvaltningen 1 mkr som läggs i barn- och utbild-

ningsnämndens ram som en permanent ramförstärkning, 

genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen 0,5 mkr som 

läggs i barn- och utbildningsnämndens ram som en tillfällig 

ramförstärkning 2022 och disponibla medel på 1,628 mkr budgeteras 

hos kommunstyrelsen under 2022 

• anta förslaget till investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 

2022 uppgår till 11 377 tkr 

• anta förslaget till skattesats för Kungsörs kommun för 2022. Skatte-

satsen uppgår till 22,03 procent 

• ge kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildnings-

nämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB 

och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara 

städer vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen 

av KF-målet. 

• ge Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Social-

nämnden uppdrag att arbeta med målet god utbildning för alla vars 

Barn- och utbildningsnämnden har huvudansvaret för uppföljningen 

av KF-målet. 

• ge Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildnings-

nämnden och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet 

god hälsa och välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret 

för uppföljningen av KF-målet. 

• ge Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Social-

nämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB 

och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet goda 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars kommunstyrelsen har 

huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet. 

• ge Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik AB, Socialnämn-

den, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och 

Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar 

konsumtion och produktion vars Kommunstyrelsen har huvudan-

svaret för uppföljningen av KF-målet. 

• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023-

2024. 

• fastställa internräntan till 1,5 procent. 

• fastställa borgensavgiften till 0,4 procent. 

Överläggning 

Noteras att skattesatsen hanterats som separat ärende. 
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Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag - Samver-

kan i Kungsörs förslag. 

Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) yrkar bifall till Moderaternas 

förslag: 

• det finansiella resultatmålet föreslås oförändrat till 1 % av skatter 

och bidrag 

• minskade ram till kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor 

(minskning på utvecklingsenheten med 1 mkr och en ökning inom 

kultur och fritid med 0,3 mkr) 

• minskad ram för barn- och utbildningsnämnden med 2 mkr (extra 

satsning BIBAS i förskolan 1,5 mkr, volymökning inom särskolan 2 

mkr, volymminskning gymnasiet 1,5 mrk, minskad organisation 

VIVA 5 mkr) 

ökad ram för socialnämnden med 4,2 mkr (utökning hemtjänst 1,2 

mkr, deltidstjänster i äldreomsorg omvandlas till heltid 1 mkr, ökat 

ekonomiskt bistånd 2 mkr) 

• investeringsnivån för 2022 minskas till 11 377 tkr och investerings-

budgeten redovisas på detaljnivå 

• borgensavgiften föreslås oförändrad och även Kungsörs Kommun 

Teknik AB ska betala borgensavgift 

• internräntan sänks till 1 % 

Madelene Fager (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag baserat på 

budgetberedningens förslag med justeringarna 

• det finansiella målet bör vara ett resultat på 1 procent av skatte-

intäkter och statsbidrag 

• investeringsnivån för 2022 minskas till 11 377 tkr. Utrymme tillförs 

för utbyggnad av GC Torpa och webbsända fullmäktigemöten 

• målet om hållbara städer kompletteras i en indikator för ekologisk 

och miljömässig hållbarhet 

• barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 mkr genom minskad ram 

från kommunstyrelsen för att rekrytera en kvalitetsstrateg, IT-strateg 

och kurator/ungdomscoach. Allt för att förbättra kvalitet, komma på 

banan i digitaliseringsarbetet och stärka kommunens elev-

hälsoarbete. 

• en  utredning av barn – och utbildningsnämnden genomförs och 

finansieras av kommunstyrelsen. Avrapportering sker till kom-

munfullmäktige 

Christer Henriksson (V) yrkar 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 20 (23) 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

• bifall till Samverkan i Kungsörs förslag, dock ej det finansiella 

resultatmålet 

• att det finansiella resultatmålet sätts till 0 procent för 2022 så att de 

medlen kan fördelas till nämnderna och kommunstyrelsen 

Jenny Andersson (KD) yrkar 

• bifall till Centerpartiets förslag, dock ej det finansiella resultatmålet. 

• bifall till Samverkan i Kungsörs förslag om finansiellt resultatmål 

om 0,5 procent. 

Beslutsordning 

Efter avslutad överläggning ajourneras mötet i tio minuter. 

När överläggningen återupptas redogör ordföranden för de fem separata 

yrkanden som han uppfattat.  

Ordföranden ställer samtliga yrkanden mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag - Samverkan i 

Kungsörs förslag. 

Beslutsunderlag 

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

Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 

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

Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 

• Samverkan i Kungsörs förslag till Mål och budget 2022 med 

ekonomisk plan för 2023 - 2024 

• Moderaternas förslag till budget 

• Centerpartiets förslag till budget 

 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Socialchef 

Skolchef 

VD KKTAB 

VD KVAB 

VD KFAB 

Samtliga ekonomer  
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§ 205 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
socialnämnden 
Diarienummer KS 2018/416 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Maria Gripenbert (KD) från uppdragets som 

ersättare i socialnämnden från den 1 december 2021. 

Till ny ersättare i socialnämnden efter Maria Gripenbert utses Bo Granudd, 

(M), Storgatan 35, 736 32 Kungsör, från och med den 1 december 2021 och 

resterande mandatperiod.  

Sammanfattning 

Maria Gripenbert har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare 

i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-22 

Avsägelse - ersättare i socialnämnden 

Skickas till 

Maria Gripenbert 

Den valda 

Socialnämnden 

Lönekontoret 

Matrikeln  
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§ 206 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Diarienummer KS 2018/440 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som 

ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 30 

november 2021.  

Till ny ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter Björn 

Eriksson utses Lars-Gunnar Andersson (SD), Västerlånggatan 24, 731 60 

Valskog från och med den 30 november 2021 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Björn Eriksson önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 

Avsägelse - ersättare i Västra Mälardalens myndighetsförbund  
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§ 207 Hälsningsord 

Sammanfattning 

Ordföranden tackar för höstens arbete i kommunfullmäktige och önskar 

ledamöter, ersättare och tjänstepersoner en god jul och ett gott nytt år. 

Mikael Peterson (S) önskar ordföranden detsamma. 


