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§ 106 Information 2021 
Diarienummer KS 2021/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Information gavs om följande punkter 

• Besöksnäring och evenemang sommaren 2021 med anledning av 
Covid-19. Lina Ekdahl, Kultur- och evenemangssamordnare. 

  

• Överförmyndarnämnden. Information om verksamheten och dess 
utveckling. Lorenzo Diaz Zamora enhetschef 

  

• Krishanteringsrådet. Mikael Peterson berättar att arbetet blivit 
betydligt lättare i och med att situationen med covid-19 i länet 
förbättrats avsevärt. 

  

• Strategisk Regional beredning. Mikael Peterson berättar om 
Västmanlands kommuner och en dialog som ska föras bland annat 
gällande LSS-verksamhet.  
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§ 107 Svar på medborgarförslag - 
genomfartstrafik tung trafik på Kungsgatan 
Diarienummer KS 2020/440 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse 
medborgarförslaget som besvarat. 

Sammanfattning 
Hans Lundgren föreslår i ett medborgarförslag ett förbud 
mot genomfartstrafik med tung trafik på Kungsgatan österifrån till väg 250 
och omvänt. Förslagsställaren menar att detta bör kunna uppnås genom att 
skyltar sätts upp vid E20 före östra infarten och på infarten väg 250 med 
begränsning 3,5 ton samt överstruken lastbil s.k. förbudsskylt och en 
avståndsskylt som komplement till denna som säger var förbudet börjar 
gälla.  
Kungsörs KommunTeknik AB håller på att ta fram en trafikplan där man 
tittar på vägnätets funktion och användning. Att få bort så mycket som 
möjligt av genomfartstrafiken är önskvärd men kommer att kräva ett tätt 
samarbete med Trafikverket, som är ägare av första delen av Kungsgatan 
från E20 östra infart till korsningen Granlidsvägen/Malmbergavägen. 
KKTAB anser att frågan skall behandlas enligt de riktlinjer som beslutas i 
trafikplanen. Trafikplanen skall vara klar för antagande under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Genomgående tung trafik på Kungsgatan 

Skickas till 
Teknisk chef/VD KKTAB 
Hans Lundgren  
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§ 108 Svar på medborgarförslag - pumptrack på 
Åsen 
Diarienummer KS 2021/56 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med 
pumptrack med placering på Åsen helt, men uppmuntrar initiativtagaren att 
undersöka möjlighet till alternativ geografisk placering i kommunen 
tillsammans med andra möjliga finansiärer.  

Sammanfattning 
Marco Wirtanen förslår i ett medborgarförslag att en aktivitetsyta i form av 
en Pumptrack anläggs i gropen invid utegymmet på åsen. 
En Pumptrack är en bana för cyklar att öva balans och andra färdigheter i. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen 

Skickas till 
Marco Wirtanen 
Tekniska chefen Rune Larsen  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 6 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Svar på medborgarförslag - Bygg om 
tennisbanan till padelbana i Valskog 
Diarienummer KS 2021/86 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
 

Sammanfattning 
Frederick Bylund förslår i ett medborgarförslag att tennisbanan i Valskog 
byggs om till en utomhus padelbana. Nuvarande tennisbana är i behov av 
renovering. Det finns en rad privata aktörer som är intresserade av att bygga 
padelbanor i Valskog. Vi från kommunen ska inte konkurrera med privata 
aktörer. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog 
 
 

Skickas till 
Fredrik Bylund  
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§ 110 Svar på medborgarförslag - Ny väg till 
fotbollsplanen Björliden i Valskog 
Diarienummer KS 2021/87 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Bylund föreslår i ett medborgarförslag att en ny grusad väg dras från 
Verkstadsgatan till parkeringen vid Björliden. Detta för att minska 
trafikmängden på Bergsgatan och Västerlånggatan. KKTAB har tittat på 
förslaget och anser att trafikmängden inte motiverar åtgärden. Att åka ut på 
Arbogavägen och in på Verkstadsgatan blir dessutom en omväg som inte 
känns naturlig. Marken mellan Verkstadsgatan och Björlidens IP ligger 
strategiskt för annan användning och ett vägbygge skulle förstöra 
möjligheten att exploatera området. Kostnaden för ett vägbygge skulle bli 
betydande och medföra framtida driftskostnader. KKTAB föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog 
 

Skickas till 
Fredrik Bylund  
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§ 111 Svar på medborgarförslag - Behov av 
offentlig toalett 
Diarienummer KS 2018/297 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka 
medborgarförslaget om att ordna en kvällsöppen offentlig toalett.  

Sammanfattning 
Medborgarförslag från Kjell Isberg, om att öppna en kvällsöppen offentlig 
toalett i Kungsörs centrum. Befintliga offentliga toaletter på biblioteket har 
begränsat öppethållande och toaletterna på Resecentrum är inte i centrum. 
I samband med att ny verksamhet etableras i fastigheten på Prästgatan 5, 
tidigare Torgkiosken, kan behovet av offentliga toaletter tillgodoses. Detta 
då erforderliga investeringar i fastigheten genomförs enligt beslut (2021-03-
29 KS 2021/154) och avtal med näringsidkaren om skötseln upprättas. 
Hyres och skötselavtal upprättas genom KKTAB:s försorg, mellan 
hyresvärd och hyresgäst. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - behov av offentlig toalett 
Svar på medborgarförslag-fråga vid allmänhetens frågestund – Behov av 
allmänna toaletter 
 
 

Skickas till 
KKTAB fastighetsavdelningen 
Kjell Isberg, förslagsställare. 
Hyresgästen: Lenas Torgcafé och Mat AB 
Kungsörs kommun informationsavdelningen 
Kungsörs kommun turistinformation  
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§ 112 Svar på motion - Utred möjligheten att 
omvandla Gersillaområdet till ett 
bostadsområde 
Diarienummer KS 2021/190 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska 
anses besvarad. 

Sammanfattning 
Moderaterna har genom Ewa Granudd motionerat om att utreda möjligheten 
till att omvandla Gersillaområdet till ett bostadsområde. Det finns två 
uppdrag som idag pågår och som kan mynna ut i att Gersillaområdet eller 
delar av det omvandlas till bostadsområden eller något annat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett 
bostadsområde 
 
 

Skickas till 
Tekniska chefen 
Fastighetschefen 
Socialchefen 
Skolchefen 
Plangruppen  
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§ 113 Svar på motion - Bättre trygghet för gamla 
och unga 
Diarienummer KS 2020/209 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna begär i en motion att anställningsformerna i 
äldreomsorgen och förskolan ska ses över samt att det anställs mer fast 
personal så det blir färre olika personal.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda verksamheter 
besvarat hur man arbetar med olika insatser så att färre personer möter de 
äldre och barnen i syfte att ge kontinuitet och trygghet. 
Socialförvaltningen ser över anställningsformerna och har för avsikt inrätta 
fler heltidstjänster. Detta leder till att det blir färre anställda men också till 
att färre vikarier behövs vilket bedöms leda till ökad trygghet för de äldre i 
Kungsör.  
Förskolan undviker att ta in vikarier så långt det är möjligt för att bibehålla 
kontinuitet och trygghet för barnen. 
Att överanställa fler medarbetare tillsvidare skulle vara önskvärt men 
innebär även ökade kostnader. 
Motionen anses i och med detta vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Bättre trygghet för gamla och unga 
Svar på motion - trygghet för äldre 

Skickas till 
motionärerna  
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§ 114 Årsredovisning 2020  med 
revisionsberättelse och granskningsrapport - 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2021/215 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
årsredovisningen 2020 för VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna 
och beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representant i densamma 
ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet har inkommit med årsredovisning för 2020. Resultatet 
är negativt med -1 038 tkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på -
1 638 tkr. År 2020 infördes en ny gemensam renhållningstaxa för samtliga 
medlemskommuner, vilken avser täcka verksamhetens kostnader på sikt. 
Revisionen skriver i sin revisionsrapport att de avser följa de ekonomiska 
effekterna av införandet. Revisorerna skriver vidare i sin rapport att 
verksamheten har bedrivits ändamålsenligt och tillfredställande från 
ekonomisk synvinkel. De tillstyrker att fullmäktige i respektive 
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport - 
VafabMiljö Kommunalförbund 

Skickas till 
VafabMiljö Kommunalförbund  
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§ 115 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer KS 2021/253 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
årsredovisningen för VMKF 2020 till handlingarna och bevilja direktionen 
och Kungsörs representant i densamma ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
VMKF har inkommit med årsredovisning för 2020. Resultatet uppgår till 
278 tkr, vilket är 228 tkr högre än budgeterat. 

Jäv 
Mikael Peterson (S) deltar inte i beslutet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsberättelse 
Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) 

Skickas till 
VMKF  
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§ 116 Justering av budget 2021 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till 
reviderad budget 2021.  

Sammanfattning 
  
Kommunstyrelsen föreslår en reviderad budget för 2021 i enlighet med 
kolumnen ”Total rev. budget 2021”. 
 
 
         Utfall 2020    Budget 2021    Justerad 

budget 
Total rev. 
budget 2021 

       
Verksamhetens 
nettokostnader 

-575 614 -588 980 -7 000 -595 980 

Avskrivningar -    7 392 -   7 196  - 7 196 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-583 006 - 596 176 -7 000 - 603 176 

     
Skatteintäkter  377 031  383 677  7 000  390 677 
Kommunaleko
nomisk 
utjämning 

 205 941  212 289   212 289 

Summa 
skatteint. och 
utj. 

 582 972  595 966  7 000  602 966 

     
Finansiella 
intäkter 

 9 494  4 215   4 215 

Finansiella 
kostnader 

-1 833 -1 005  -1 005 

Finansnetto  7 661  3 210  0  3 210 
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Resultat före 
extraord. 
poster 

 7 627  3 000  0  3 000 

     
Extraordinära 
poster 

 0  0  0  0 

     
ÅRETS 
RESULTAT 

 7 627  3 000  0  3 000 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialchef  
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§ 117 Justering av investeringsbudget 2021 
Diarienummer KS 2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att revidera 
investeringsbudgeten för 2021 enligt förslaget, innebärande att den sänks 
med -1 670 tkr och totalt uppgår till 26 204 tkr. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande revideringar av 
investeringsbudgeten 2021: 

• Renoveringarna av Skillingspaviljongen och Torgkiosken flyttas 
från KKTAB till KS. 

• Inventarier till den nya förskolan skjuts fram och behandlas i 
budgetprocessen inför 2022 års budget. 

• Asfaltering av Blåmesvägen och Skäggdoppingvägen läggs till. 
• Ny gång- och cykelbana Storgatan samt Trafikåtgärder i tätorten tas 

bort. 
  

Beslutsunderlag 
Sammanställning investeringar 2021 

Skickas till 
Ekonomichef 
Ekonom KKTAB Karin Dahlén 
Ekonom KS Margareta Larsson  
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§ 118 Delårsbokslut per den 30 april 2021 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2021/265 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningscheferna att till nästa 
kommunstyrelsesammanträde specificera vilka åtgärder som vidtas för att 
uppnå en budget i balans. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med delårsrapport per den 30 
april 2021. Det prognostiserade resultatet för året är 267 tkr, vilket 
motsvarar en negativ budgetavvikelse med -2 733 tkr. 
Det görs även en uppföljning av fullmäktiges mål i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 30 april 2021 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg  
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialchef 
VD KFAB 
VD KKTAB och KVAB 
HR-chef  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 17 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till mål för 
2022; både mål för verksamheterna och finansiella mål. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 000 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar 
för nämnderna 2022. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 10 026 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt anta föreliggande 
förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) lämnar följande reservation: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag att inte anta vårt 
förslag till tillägg och ändringar av förslag till budget för 2022. 
Förutsättningarna för att göra stora budgetförändringar inför 2022 är små 
och mycket kommer att behöva ske inom befintlig ram utifrån nya 
arbetssätt, effektiviseringar och där det är möjligt via externa medel. Vi ser 
dock att ett antal budgetförändringar kan göras inom lagt förslag. 
Utifrån de presentationer vi fått ta del med beskrivningar av 
verksamheternas behov anser vi att investeringarna för kommande år bör 
minskas och en omfördelning mellan nämnderna behöver ske. Kungsörs 
kommun har stora utmaningar inom skolan och vi anser att delar av barn- 
och utbildningsnämndens äskanden bör tillstyrkas med utökning av en 
kvalitetsstrateg, kurator/ alt ungdomscoach och IT-strateg. Likaså för 
socialnämnden som vill införa fast hemtjänstkontakt och heltid som norm. 
Kommunstyrelsen och kommunens teknikbolag behöver därav få minskad 
ram enligt vårt förslag. 
Därutöver har vi i vårt förslag framfört vad vi anser att Kungsörs kommun 
bör fokusera på kommande år i linje med föreslagna mål för Kungsörs 
utveckling, hållbara städer och samhälle, god utbildning till alla, god hälsa 
och välbefinnande, hälsa, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
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och hållbar konsumtion och produktion. Dock behöver indikatorerna ses 
över och revideras. 
Centerpartiet yrkar därmed bifall till lagt tilläggsförslag. 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål 
för 2022; både mål för verksamheterna och finansiella mål. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 000 tkr. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar 
för nämnderna 2022. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 10 026 tkr. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta 
föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023 - 2024. 

Överläggning 
Mikael Peterson uppger att beslutet kan komma att kompletteras efter 
sommaren. Det finns önskemål om att utveckla nyckeltalsredovisningen, 
bland annat med kompletteringar gällande meritvärde för årskurs 9, 
placeringar gällande LVU/LVM, samt antal idrottande flickor och pojkar. 
Förvaltningen uppmanas att titta på dessa samt ytterligare alternativ för att 
komplettera målen och att möjliggöra för politikerna att sätta önskvärda 
målnivåer för nyckeltalen för planperioden. 

Yrkanden 
Tilläggsyrkande till förmån för eget förslag på fördelning av ramar lämnas 
från Madelene Fager (C). Förslaget finns att tillgå i sin helhet i 
kommunstyrelsens diarium. 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 19 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Resultat av omröstning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens budgetberednings förslag till beslut 
mot Madelene Fagers tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt budgetberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Årsplan 2022 med plan för 2023 - 2024. 
Investeringssammanställning 2021 - 2024.  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 20 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 Budget 2022 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2021/168 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
förslaget till budget, under förutsättning att övriga medlemskommuner 
godkänner förslaget. 

Sammanfattning 
Förslag till budget 2022 för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har 
inkommit. Förslaget innebär att Kungsörs budget omfördelas inom ram. 

Jäv 
Linda Söder Jonsson (S) deltar inte i beslutet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Budgetförslag 2022 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
Medlemskommunerna  
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§ 121 Investering - Hamnprojekt 2021 
Diarienummer KS 2021/255 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
Kungsörs Kommunteknik AB 580 000 kr i investeringsmedel för åtgärder i 
hamnområdet år 2021. 

Sammanfattning 
På framtidsdagen under april presenterades ett förslag på några åtgärder som 
kan genomföras i hamnområdet under 2021 när silon har rivits. Förslaget är 
tänkt som en snabb åtgärd för att skapa ett välkomnande hamnområde för 
besökare och invånare under tiden planeringen för framtida åtgärder i 
hamnen genomförs. Åtgärden för 2021 är tänkt att vara tillfällig men ändå 
vara robust, välkomnande och trevlig. Samtliga möbler och växter kan 
flyttas till andra platser i framtiden om man vill nyttja platsen annorlunda 
framöver. Förslaget omfattar bland annat anläggning av gräs- och grusyta, 
grillplats, speakers corner, picknickbord, solstolar med parasoll i metall, 
blandad växtlighet, mindre lekutrustning och planteringskärl 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 
skiss över hamnområdet 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Lisa Asu Ahlin 
KS diariet 
KKTAB diariet  
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§ 122 Förvärv av fastigheten Gösen 8 
Diarienummer KS 2021/264 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att förvärva, 
genom Kungsörs Kommunteknik AB, fastigheten Gösen 8 till en kostnad av 
2 800 000 kr med övertagande årsskiftet 2021/2022. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun förvärvade för en tid sedan den gamla silon i Kungsörs 
hamn med syfte att riva silon för att göra hamnen mer tillgänglig för 
kommunens invånare och besökare. Ett hamnutvecklingsprojekt har satt fart 
och en framtidsdag om just hamnutvecklingen har genomförts för att 
diskutera hamnens framtid och utveckling.  
Ägaren till grannfastigheten, Gösen 8, där Betongborraren AB håller till 
idag lämnades ut till försäljning. Detaljplanen för Gösen 8 är klassad som 
industrifastighet, alltså inte lättare industrifastighet utan industrifastighet. 
Det skulle kunna innebära en verksamhet i hamnen som skulle försvåra 
kommunens planer på att tillgängliggöra hamnen för kommunens invånare 
och besökare. För att minimera en sådan risk och i stället skapa möjligheter 
för framtiden föreslås att fastigheten köps in. En fortsatt uthyrning kan här 
vara fullt möjlig och dels säkerställa en sådan möjlighet för nuvarande 
hyresgäst men det kan också vara en möjlighet för framtida utveckling av 
hamnen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Teknisk chef Rune Larsen  
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§ 123 Utdelning från Kungsörs kommunala 
bolag 
Diarienummer KS 2021/171 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om aktieutdelning 
från Kungsörs Kommunföretag AB med 3 500 000 kr för 2021. 
  

Sammanfattning 
Frågan om utdelning från Kungsörs kommuns egna bolag har varit uppe för 
diskussion och en politisk majoritet har valt att gå vidare med frågan och 
föreslå Kungsörs kommunfullmäktige att besluta om en sådan utdelning 
redan för år 2021. Beloppet är satt till 3 500 000 kr. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt underlag från jurist. 

Skickas till 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KTTAB:s styrelse 
KVAB:s styrels 
VD Mats Åkerlund 
VD Rune Larsen 
VD Claes-Urban Boström 
Diariet  
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§ 124 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund 
Diarienummer KS 2020/203 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut 
från den 14 september 2020, § 130 om fortsatt process återtas. 
Kommunstyrelsen beslutar att samordningen av processer ses över av extern 
aktör. Grunduppdraget för respektive tjänst inom förbundet ska ses över 
gällande innehåll och kostnad. Roller, ansvar och mandat för direktionen 
och tjänstemannaledningen ska tydliggöras. En extern aktör får i uppdrag att 
utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, bolagsform, 
förbund, gemensam nämnd. Jämförelse ska göras med ett eller flera 
kommunala förbund för att se vad skillnaden är och vilka 
erfarenheter/kunskaper vi kan hämta och lära från andra. Slutligen ska det 
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. 
Besluten gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2020, § 130 om fortsatt 
process utifrån den översyn som KPMG gjort av Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Arboga fattade motsvarande beslut medan Köping och 
Surahammar valde att inte besluta enligt de då framtagna förslaget.  
En omarbetning och utveckling har nu gjorts av det tidigare förslaget och 
det tidigare fattade beslutet med nedanstående innehåll behöver återtas. Nytt 
beslut fattas inte kring fakturaskanningen där en översyn pågår. 
Kommunerna tar det nya beslutet i respektive kommunstyrelse, medan 
upphävandebeslutet behöver tas i den instans som först tog beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Översyn Västra Mälardalens kommunalförbund, rapport 
Protokollsutdrag KF 2020-09-14 § 130 

Skickas till 
Arboga kommun 
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Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Västra Mälardalens KommunalFörbund.  
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§ 125 Styrelserepresentant avseende regionalt 
utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2021/169 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektören som Kungsörs 
kommuns representant i VIS AB:s styrelse. 

Sammanfattning 
På KS den 29/4 2021 beslutade KS att Kungsör ska medverka i och delta 
både personellt och ekonomiskt i det samverkansprojekt och bolag som 
föreslagits av Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) och där Sparbanken i 
Västra Mälardalen tillsammans med övrigt näringsliv satsat väldigt stora 
pengar och personella resurser tillsammans med kommunerna Kungsör, 
Arboga och Köping.  
Respektive kommun har fått möjlighet att utse en representant i den styrelse 
som ska ta fram handlingsplaner och driva åtgärder framåt så att de pengar 
som satsas verkligen växlas upp och leder till större och förbättrade insatser. 
Initiativtagarna till VIS AB för detta projekt har efter att kommunstyrelsen 
fattat sitt beslut framfört önskemål om att respektive kommun utser 
kommundirektörerna/chef till denna post då de vill se en operativ styrelse 
som är oberoende av kommande val för att representationen ska bestå. 
Arboga och Köping har beslutat helt enligt detta önskemål. 
Kungsörs kommun föreslås att fatta motsvarande beslut som Arboga och 
Köping. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS 2021-04-26 § 98 Beslut om resursförstärkning avseende regionalt 
utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 
 

Skickas till 
Mikael Boman Västra Mälardalens Sparbank  
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§ 126 Återtagande av tidigare beslut - 
villatomter i Valskog 
Diarienummer KS 2020/99 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återta tidigare beslut om att stycka av och 
sälja fyra tomter på Skarpängsvägen i Valskog och beslutar att bibehålla 
marken i kommunal ägo. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att ansöka 
om förhandsbesked för bygglov för fyra nya tomter på Skarpängsvägen och 
att de sedan skulle styckas av och säljas som villatomter. Under processen 
med förhandsbesked yttrade sig länsstyrelsen om att området ingår i 
Västmanlands läns naturvårdsplan och bör bevaras med hänsyn till ett 
attraktivt frilufts- och grönområde för de boende i Valskog. Flera yttranden 
inkom även från boende i området som motsatte sig förslaget. Utifrån 
länsstyrelsens yttrande och det generella motståndet, föreslås marken 
bibehållas i kommunal ägo och ej säljas som tomtmark eller till någon 
annan intressent. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 
KS 2020-04-20 § 51 Nya villatomter i Valskog 
Yttrande förhandsbesked Berg 5:1 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Skickas till 
KS Diariet 
KKTAB Diariet 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Lisa Asu Ahlin  
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§ 127 Rätt att skriva under ekonomiska 
handlingar i Kungsörs kommun 2021 
Diarienummer KS 2020/485 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 
ekonomiska handlingar under 2021:  
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: Claes-Urban 
Boström, Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Margareta Larsson, 
Maria Jäderholm och Irene Berglund. Tecknandet görs alltid av två i 
förening.  
uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Claes-Urban Boström, 
Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller 
Margareta Larsson. Tecknandet görs av en person.  
stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar, 
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör, HR-chef 
eller ekonomichef. Tecknandet görs av en person 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva 
under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på till exempel bank- och 
plusgiro, checkar och deklarationer. Årets beslut behöver kompletteras efter 
rekrytering av ekonomichef och ersätter beslut KS 2021-01-25 KS §17 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 
 

Skickas till 
Sara Jonsson 
Marco Ravlic  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 29 (33) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 128 Svar på övrig fråga - redogörelse för 
styrdokument i kommunen 
Diarienummer KS 2020/471 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Lina Johansson (C) ställde en övrig fråga på kommunstyrelsen i december 
2020 där hon efterfrågar en tydlig översikt på 
* vilka planer och styrdokument som styr och råder över varandra 
hierarkiskt och hur länge de gäller 
* vilka av kommunens styrdokument som påverkas av andra myndigheter 
och styrelser  
Motiveringen var att vi när vi beslutar om nya planer och strategiska 
dokument ska kunna fatta rätt beslut och att undvika att ta fram 
styrdokument som i slutändan inte är aktuella för att det motsäger något 
nyare. 
Förvaltningens bedömning är att vi lätt kan hitta de dokument som idag 
finns beslutade förutsatt att de är diarieförda. Det ligger ett ansvar på 
samtliga tjänstemän som tar på sig att skriva fram styrdokument att 
kontrollera så att styrdokument inte överlappar och motsäger varandra. 
Varken de som finns beslutade internt eller i förhållande till externa 
styrande dokument som gäller kommunen. 
Kanslichefen har i juni 2020 utifrån tidigare revision gällande styrdokument 
även informerat revisorerna om det pågående arbete som sker. I det svar 
som ges i tjänsteskrivelsen beskrivs nuvarande arbetssätt och den planerade 
förändringen som pågående projekt dokumentreda arbetar med. I projektet 
är nästa steg är att färdigställa en uppdaterad riktlinje till grund för fortsatt 
arbete med att aktualisera samtliga styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-13 
KS 2020-12-14 § 217 Övriga frågor 

Skickas till 
Lina Johansson  
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§ 129 Meddelanden - Synpunkter 2021 
Diarienummer KS 2020/462 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

• Fiskekort i Arbogaån. Dnr KS 2021/235 
• Fågeltornet. Dnr KS 2021/237 
• Klagomål på campingen. Dnr KS 2021/241 
• Träd över spåret i Lockmora. Dnr KS 2021/242 
• Stubbe på Skäggdoppingvägen. Dnr KS 2021/245 
• Vildsvin i tätorten. KS 2021/262 
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§ 130 Meddelanden - Avtal 2021 
Diarienummer KS 2020/467 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen 

• Matportionsformar och förslutningsmaskiner. Avtalspart: TechPack 
in Scandinavia AB. Avtalstid: 2021-03-01 – 2025-02-28.  
Dnr KS 2021/118 

• Auktorisationsnämnden för den nationella turistinformations- och 
turistcenter har godkänt auktorisation 2021 för Kungsörs 
turistinformation. Dnr KS 2021/263 
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§ 131 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Diarienummer KS 2021/49 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har tagit ett delegationsbeslut att 
kommunfullmäktiges ordförande ska ha en läsplatta/ipad med SIM-kort. 
Läsplattan bekostas av kommunfullmäktige. Dnr KS 2018/500 
Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 5 juli till och med  
1 augusti 2021. 
Med stöd av gällande delegation förordnas följande personer att utöver egen 
tjänst vara kommundirektör: 
  

• Ekonomichef Sara Jonsson under perioden 5 – 18 juli 2021. 
• Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh under perioden 19 juli -  

1 augusti 2021. 
Dnr KS 2021/256 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 
 

Skickas till 
delegaterna  
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§ 132 Övriga frågor 
Diarienummer KS 2021/68 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson ställer en övrig fråga gällande situationen på 
bussarna. Han anser att kommunen borde uppmana polisen att agera oftare, 
då det förekommer frekventa problemsituationer och att dessa ibland finns 
filmade vilket kan underlätta vidare utredning. Kommundirektör Claes-
Urban Boström och ordförande Mikael Peterson svarar att detta kan 
framföras i samverkan med polisen på det Brottsförebyggande rådet. 
Madelene Fager ställer frågan om ärendet kring kommunstyrelsens 
detaljbudget. Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att ärendet 
finns med till kommunstyrelsen i juni. 

Skickas till 
Ordförande BRÅ, brottförebyggande rådet 
Polisen Kungsör 
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