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§ 48 Räddningstjänsten Mälardalen - 
Handlingsprogram 2022 
Diarienummer KS 2021/559 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen har 2022-02-22 efter 
avslutad remissomgång beslutat att anta ”Handlingsprogram från 2022” 
enligt lagen om skydd mot olyckor. Kungsörs kommunstyrelse lämnade 
remissvar efter sitt januarisammanträde. Handlingsprogrammet är utskickat 
för kännedom till medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag Direktionen 2022-02-22 Handlingsprogram  
RTMD 2022-02-22 § 7 Handlingsprogram 2022 med insastkartor  
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§ 49 Hjälpmedelspolicy i Västmanlands län - 
Hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer KS 2022/179 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden har den 2022-02-25 antagit en reviderad 
hjälpmedelspolicy som anpassats med en tydligare inriktning på barnets 
bästa efter att barnkonventionen blev lag 2020-01-20. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15  
2022-02-25 § 8 Hjälpmedelspolicy 
Hjälpmedelspolicy (antagen)  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 6 (31) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med ekonomiska uppföljning för 2022. Ännu 
har ingen prognos för helåret genomförts, nämnden signalerar dock för 
ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt 
funktionsstöd. 
Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, KLG, 
i uppdrag att se över eventuella åtgärder för en ekonomi i balans 2022 då 
kommunstyrelsen inför budget 2022 prognostiserade underskott inom 
administrativa kostnader. Underskottet inom administration hänförs att 
finansieringen från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte 
har justerats sedan 2018 och har finansierats via andra åtgärder under 2018-
2020. Tidigare överenskommelse innebär att budget flyttades från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
för att nämnderna i sin tur skulle köpa tjänsten av kommunstyrelsen. 
Justering av priset har ej skett sedan 2018 och kommunstyrelseförvaltningen 
anser att underskottet för 2022 ska finanserias via nämnderna och att ärendet 
ska vidare hanteras i kommunens budgetberedning. 
Totalt prognostiserar kommunen för närvarande ett överskott på drygt 12,3 
miljoner kronor för helåret 2022, inklusive budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2022-02-22 § Ekonomisk uppföljning 2022 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 51 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gavs information kring följande frågor under mötet. 
* Kommunen och situationen gällande kriget i Ukraina. 
Bland annat kommunens egna organisering och samordning med externa 
aktörer gås igenom. Massflyktsdirektivet förklaras och aktuell status 
gällande mottagning i Västmanland presenteras. Föredragande: Lena Dahl 
Nielsen, beredskapssamordnare, Therés Andersson och Stefan Lejerdahl, 
stabschefer. 
* Krishanteringsrådet.  
Information gällande situationen i länet med anledning av kriget i Ukraina. 
Länsstyrelsen och Migrationsverket har uppmanats att samordna arbetet. Ett 
extra krishanteringsråd med mer information kommer ske denna vecka. 
Informationen gavs av Mikael Peterson  
* Räddningstjänst Mälardalen.  
Ang. investering Eriksberg, information från senaste mötet gavs av Mikael 
Peterson. 
* Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Ang. rekrytering av ny förbundsordförande. Två kandidater återstår. 
Information gavs av Mikael Peterson.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-10 Övrig 
information 2022  
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§ 52 svar på medborgarförslag – Gratis 
bussresor för pensionärer 
Diarienummer KS 2021/579 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis 
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det är 
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på linje 550B och 
551.Kommunens busslinjer 252, 53 och 49 är anpassade efter skoltiderna i 
Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under december månad 2022 att bli 
skolbussar och linje 49 kommer bli gratis/avgiftsfri för alla resenärer.  
Kommunen kan köpa och bekosta biljetter/kort till linjebussarna 550B och 
551 till alla pensionärer i kommunen. Dessa biljetter gäller även för 
bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna och Avesta. Om 
kommunen skulle bekosta en gratis resa i veckan skulle kostnaden hamna 
mellan 2 141 000 och 3 853 000 kr per år. Därutöver tillkommer 
administration och ett antal hanteringsfrågor att besvara/utreda vidare. 
Utvecklingsenheten anser att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer 

Skickas till 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg  
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§ 53 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/44 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
årsredovisning 2021 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med 
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för 2021 enligt rekommendation från revisionen. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett 
positivt resultat om 308 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 221 tkr. 
Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det 
finansiella målet har uppfyllts. Målet med total sjukfrånvaro har delvis 
uppfyllts. Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. 
Förklaringen till långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och 
andra orsaker till sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par 
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. Målet gällande 
tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, vakanser och sjukdom 
och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och flyttats fram till nästa år. 
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-02-23 § 3 Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
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§ 54 Årsredovisning 2021 - Gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Diarienummer KS 2022/45 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 och beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen 
för verksamhetsår 2021. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår 
till 9 653 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 2 273 tkr. 
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en 
positiv budgetavvikelse med 125 tkr. 

Jäv 
Linda Söder Jonsson (S) deltar ej i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 

Skickas till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd  
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§ 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs 
kommun 2021 jämte revisionshandlingar 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reservera 7 000 tkr av 
årets resultat till framtida miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att 
synliggöras i årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 1 800 tkr av 
investeringsbudgeten från 2021 till investeringsbudgeten 2022 för 
socialnämnden i enlighet med deras förslag och därmed justera budgeten för 
2022 utifrån detta ärende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med årsredovisningen för 
Kungsörs kommun. Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 
en positiv avvikelse om 15 195 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 
12 195 tkr. 
I årsredovisningen framkommer även uppföljning av mål för 
verksamheterna. Bedömningen är att tre av fem målen är uppfyllda meden 
resterande två går åt rätt håll. Två av målen har redan uppnåtts vilket är 
målet om ranking av årets miljökommun och resultatnivån för 2021. Målet 
om befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande 
arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på 
önskad nivå men tar kliv i rätt riktning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Utkast till Årsredovisning Kungsörs kommun 2021 med tillhörande 
revisionshandlingar 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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§ 56 Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer KS 2021/381 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar förslag till biblioteksplan 2022-2024 för att 
genomföra remiss till kommunens nämnder och för redovisning av svar och 
bearbetning av dessa i den parlamentariska kommittén för kultur, miljö, 
jämställdhet med mera inför nytt förslag till beslut i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek 
och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7). 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång 
sikt och visa på en hållbar struktur för kommunens samlade 
biblioteksverksamhet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Utkast till biblioteksplan 

Skickas till 
Ulf Hölke 
Mikael Nilsson  
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§ 57 Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 
Diarienummer KS 2022/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger 
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen 
Runnabäcken 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr 
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen 
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till 
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor. 
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna 
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av 
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem 
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av 
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området 
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023. 
Presentation av granskningshandlingar gavs på kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
Ekonomichef  
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§ 58 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att 
tillsammans med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och 
Kungsörs vatten AB 

• fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag 
• Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen 
• Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Ovanstående redovisas till kommunstyrelsen innan ärendet går vidare för 
framtagande av aktieägaravtal och övriga underlag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att ge i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna med planerad 
start 1 januari 2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda, därför 
är förslaget att förvaltningar och bolag i kommunerna arbetar vidare med att 
förbereda bildandet av ett gemensamt driftbolag. 
Det finns flera syften med ett gemensamt driftbolag; bland annat att få våra 
VA taxor att räcka till mer och att klara av ökade krav och utmaningar i 
framtiden. 
För det fortsatta arbetet föreslås en politiskt sammansatt styrgrupp med tre 
politiker från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. De 
som föreslås ingå i styrgruppen är respektive ordförande i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i 
respektive VA-bolag. 
Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten ska 
genomföras i grupper utifrån planerade ändringar med Kungsörs Vatten 
AB:s medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättats 
utifrån den redovisade organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC 
för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. 
Inledande MBL-förhandling § 11 har genomförts  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Kungsörs Vatten AB 
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KS protokoll 2021-10-25 § 203 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Gemensamt VA-bolag Arboga Kungsör -Utredning 20220311 

Skickas till 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Arboga kommun 
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§ 59 Upphandlings- och inköpspolicy med 
tillhörande lokala direktiv 
Diarienummer KS 2017/460 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget lokalt upphandlingsdirektiv 

Sammanfattning 
2018 antogs en upphandlingspolicy gemensamt i KAKS-kommunerna 
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar). För att få den lokala prägeln 
och något som kanske inte alla behöver vara överens om så beslutades att 
till den gemensamma policyn skulle varje kommun kunna anta ett lokalt 
upphandlingsdirektiv. 
Att ta fram det lokala upphandlingsdirektivet för Kungsör har varit en 
process men nu så har vi äntligen ett förslag som har gått på remiss till 
näringslivet, upphandlingskontoret (VMKF), vår egen upphandlingsgrupp, 
CLG, våra kommunala bolag. 
Samtliga som nu haft detta på remiss har ställt sig bakom den version som 
nu kommer till den parlamentariska kommittén och som sedan ska vidare till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut. 
En av de stora fördelarna med det lokala upphandlingsdirektivet är att vi kan 
möjliggöra för våra lokala företag att kunna vara med och lämna in anbud 
på våra förfrågningsunderlag. Att vi där kan vara tydliga i generella termer 
om vad vi ställer för möjliga krav som är i nivå med nationella krav men på 
en nivå som vi vet att våra lokala företag klarar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2018-11-12, § 22 Upphandlings- och inköpspolicy 
Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Skickas till 
VMKF Anders Melkersson 
KFAB Lars Larenius 
KKTAB, KVAB Rune Larsen 
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg 
Samordnare Elisabeth Strengbom 
meddelas KF 
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§ 60 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund - delrapport 
Diarienummer KS 2020/203 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delrapporteringen av översynen och ställer sig 
bakom kommundirektörernas slutsatser hittills. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 § 124 gällande VMKF att se över 
samordningen av processer, grunduppdraget för respektive tjänst, roller, 
ansvar och mandat för direktionen och tjänstemannaledningen. Uppdrag 
gavs att utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, 
bolagsform, förbund alternativt gemensam nämnd. Det ska fastställas om 
det är möjligt att vara med i delar av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler som då gäller eller om 
deltagandet endast gäller för hela verksamheten. Delrapportering har nu 
inkommit till direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna 
Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar har i dialog med jurist från 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i sin utredning kommit fram till att 
föreslå att VMKF även i fortsättningen bedrivs i formen av ett 
kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16  
Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF med delrapport 
och tjänsteskrivelser till direktionen februari 2022. 

Skickas till 
Medlemskommunerna 
VMKF  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 18 (31) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 Hamnutredning 
Diarienummer KS 2022/157 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det presenterade förslaget. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att inte anta vårt 
ändringsyrkande att investeringen i en scen till en kostnad på 400 000 kr tas 
bort ur förslaget. En eventuell scen bör inte belasta hamnprojektet. 
Centerpartiet är positiva till att de styrande har ändrat ursprungsförslaget 
som innehöll flera brister och felprioriteringar. Nu kommer vi få se ett 
promenadstråk med planteringar, förslaget att flytta ställplatserna tas bort 
och det kommer tas fram ett översiktligt förslag på utformning som vi 
efterfrågat. Vi anser dock inte att hamnprojektet ska finansiera ännu en scen 
därav vårt förslag till ändring. Antalet event i kommunen motiverar i 
nuläget inte ännu en scen. Vi ser snarare att andra prioriteringar behöver 
göras på exempelvis grönstruktur, lekmöjligheter för barn, belysning, toalett 
etc. 

Sammanfattning 
Det pågår ett arbete med att utveckla hamnområdet i Kungsör. Medborgarna 
har haft möjlighet att lämna synpunkter och det har genomförts en 
framtidsdag med politiken. Den första etappen genomfördes sommaren 
2021. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på etapp 2 med 
följande förutsättningar; flytta ställplatserna för husbilar, scen och 
stabilitetsutredning. Budgeten är 1 000 000 kr. 
Förslaget presenterades på styrgruppsmötet den 1 februari 2022 och 
skickades sedan till partierna för synpunkter. Förslaget reviderades utifrån 
inkomna synpunkter. Ärendet har behandlats av styrgruppen för 
ortsutveckling samt KKTAB:s presidium. Båda rekommenderar 
kommunstyrelsen att godkänna det presenterade förslaget. 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det presenterade förslaget. 
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Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar ändring på lagt förslag till beslut med att den 
föreslagna scenen stryks ur förslaget. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Presentation förslag etapp 2 
Mötesanteckning styrgruppsmötet 2022-03-01 
Protokoll KKTAB:s presidium 2022-03-09 
  

Skickas till 
Utvecklingsstrateg 
kommundirektör 
teknisk chef 
Lisa Asu Ahlin  
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§ 62 Stöldskyddsföreningen (SSF) - Stöd till 
Grannsamverkan 2022-2023 
Diarienummer KS 2022/105 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela stöldskyddsföreningen de 
efterfrågare medlen. 

Sammanfattning 
Stöldskyddsföreningen frågar efter ett bidrag på 5000 kronor för 
verksamhetsåret 2022-2023, med stöd av bifogad verksamhetsberättelse och 
rapport. Ordföranden i brottförebyggande rådet, Mikael Peterson, föreslår 
avslag på förfrågan, i enlighet med tidigare års beslut. Kommunen tackar för 
möjligheten att stödja arbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09 
Stöldskyddsföreningen (SSF) - Stöd till Grannsamverkan 2022-2023 
Stöd till Grannsamverkan 2022-2023 

Skickas till 
Stöldskyddsföreningen  
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§ 63 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens 
förvaltning - förtydligande gällande miljöskuld 
Diarienummer KS 2022/18 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen  

Sammanfattning 
Kommundirektören fick på kommunstyrelsen 2022-02-28 i samband med 
antagande av sin egen årsredovisning i uppdrag att delge kommunstyrelsen 
framtaget underlag gällande miljöskuld, vilket nu redovisas i ärendets 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-02-28 § 42 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens förvaltning  
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§ 64 Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 
- uppföljning av beslut 
Diarienummer KS 2021/541 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Underskottet inom administration hänförs att finansieringen från 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte har justerats sedan 
2018 och har finansierats via andra åtgärder under 2018- 2020. Tidigare 
överenskommelse innebär att budget flyttades från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för att nämnderna i sin 
tur skulle köpa tjänsten av kommunstyrelsen. Justering av priset har ej skett 
sedan 2018 och kommunstyrelseförvaltningen anser att underskottet för 
2022 ska finanserias via nämnderna och att ärendet ska vidare hanteras i 
kommunens budgetberedning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Budgetberedningen  
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§ 65 Kommunstyrelsens behov och 
prioriteringar 2023-2025 
Diarienummer KS 2022/169 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar att översända 
behovet till kommunens budgetberedning. 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med behov och prioriteringar 
för Kommunstyrelsens verksamhetsområden för perioden 2023-2025. 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer inför budgetberedningen den 11 
april 2022 att inkomma med investeringsbehov för perioden 2023-2033. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Behov 2023-2025 

Skickas till 
KLG  
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§ 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Barn- 
och utbildningsnämndens detaljbudget 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med sin detaljbudget och mål 
för 2022. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram mål som är kopplade 
till fullmäktigemålen som berör barn- och utbildningsnämnden samt 
nyckeltal/indikatorer för respektive mål. Barn- och utbildningsnämndens 
detaljbudget redogör för hur budgeten har fördelats inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden tydliggör även för fortsatta behov inför 2022 
samt kommande år. 

Beslutsunderlag 
BUN 2022-01-26 § 5 Budget 2022 
 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 67 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
2021 
Diarienummer KS 2020/476 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens redovisningar av utförd internkontroll för 2021. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har redovisat utförd 
internkontroll gällande kontrollmoment för 2021 i sina respektive nämnder 
och fått dessa godkända. Bland de redovisade kontrollerna finns i huvudsak 
moment utan avvikelse men även åtgärdade avvikelser, vilka redovisas i 
respektive nämnds uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09  
SN 2022-02-22 § 11 Uppföljning av internkontrollplan 2021 
BUN 2022-02-23 § 11 Uppföljning internkontrollplan 2021 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2022 
Diarienummer KS 2022/16 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar barn- och utbildningsnämndens beslutade 
internkontrollplan för 2022. Kommunstyrelsen rekommenderar barn- och 
utbildningsnämnden att byta ut de kontrollområden som verkar mot 
kostenheten, då dessa numer implementerats i kommunstyrelsens 
internkontrollplan dit organisationen flyttats. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med antagen 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09  
BUN 2022-02-23 § 12 Internkontroll 2022 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 69 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde: 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar fritidschef Mikael Nilsson 
att bevilja föreningen Kulturkatapult arrangemangsbidrag på 10000 
kronor. Föreningen Kulturkatapult ska arrangera en låtskrivarhelg den 8-10 
april 2022 för musikintresserade ungdomar i åldersgruppen 15- 25 år. 
Deltagarna får delta i olika aktiviteter såsom textförfattande, låtskrivande 
och studioteknik. Dnr KS 2022/123 

Skickas till 
Kultur- och fritidschef  
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§ 70 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna.  

Sammanfattning 
Avtal som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• Auktorisationshandling turistinformation 2022. Dnr KS 2022/97 
• Ramavtal Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial. 

Avtalspart:  Lyreco Advantage Sweden AB. Dnr KS 2022/162 
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§ 71 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen: 

• Angående "Kultur- och fritidsguide 2022". Dnr KS 2022/71  
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§ 72 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

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

• 22:07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021 
• 22:08: Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. 

- HÖK T - med AkademikerAlliansen 
• 22:10: Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i 

lydelse 2022-10-01  
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§ 73 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaren på de tidigare övriga frågorna och de nya 
övriga frågorna 

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att arbetet pågår och att 
diskussioner för med bland annat Svarthäll. Planen i sin helhet kommer 
förhoppningsvis vara klar innan sommaren. 
* Petter Westlund (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
 Har kommunen säkerställt den numer lagstadgade visselblåsarfunktionen? 
Svaret gavs på mötet att funktionen är under framtagande genom 
beredskapssamordnaren anställd på Västra Mälardalens kommunalförbund, 
tillsammans med Arboga kommun. Rätt ska vara att det är 
säkerhetssamordnaren som har uppdraget, inte beredskapssamordnaren. Den 
först upphandlade funktionen avsade sig uppdraget på grund av 
jävssituation, så omtag kommer att göras.  
* Madelene Fager (C) ställer frågan:  
När kommer vi att få ta del av en färdig miljöutredning? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström lämnar beskedet att den 
förhoppningsvis är färdigställd under april eller maj, och att det är 
omfattande, cirka hundra sidor.  
* Roland Jansson (SD) ställer frågan 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det i dagsläget förs 
diskussioner med en intressent. 
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