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§ 74 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med sina 

ekonomiska prognoser per 31 mars 2022. Barn- och utbildningsnämnden 

prognosisterar ett underskott om -4 300 tkr vilket till största del hänförs till 

interkommunala ersättningar för särskolan. Socialnämnden prognosisterar 

ett underskott om -479 tkr, inklusive statsbidrag. Socialnämndens resultat 

förbättras på grund av mottagna statsbidrag om cirka 7 100 tkr. 

Kommunstyrelsen beräknas gå mot ett nollresultat . 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 
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§ 75 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Information som gavs till kommunstyrelsen på april månads möte: 

 

• Krishanteringsrådet, från senaste mötet där bland annat 

Migrationsverket och Försvarsmakten deltog och informerade 

gällande Sveriges arbete kopplat till kriget i Ukraina. Kungsör 

informerade där om att verksamheten på Kung Karlsgården vunnit 

en upphandling med möjlighet att ta emot ett hundratal flyktingar 

från förra veckan till och med oktober. Kommunen arbetar nu med 

möjlighet att ta emot de barn som ska erbjudas skolgång. Mikael 

Peterson informerade.  

• VK, Västmanlands Kommuner, dialog fördes bland annat om hur 

Strategisk Regional Beredning (SRB) och dess tillhörande 

beredningsgrupper ska arbeta i framtiden. Tanken är bland annat att 

kommunerna ska engageras mer i regionala frågor. Mikael Peterson, 

Madelene Fager och Claes-Urban Boström informerade. 

• RTMD, Räddningstjänsten Mälardalen. Ägardialog har genomförts 

föregående vecka. Organiseringen gällande placering av framtida 

stationer pågår fortfarande, bland annat är man intresserad av att 

undersöka möjlig placering i Valskog. Christer Ängehov, 

förbundschef, bjuds in till nästkommande kommunstyrelse. Mikael 

Peterson informerade. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Övrig information 2022  
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§ 76 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 13 april 2022 
Diarienummer KS 2022/19 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns sjutton obesvarade 

medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.  

Ett av dessa ärenden ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara 

tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad 

svarstid är till KF i juni.  

Ett av dessa ärenden ligger hos Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 

efter att KS presidium begärt ytterligare uppgifter 13/4 2022.  

Ett ärende avvaktar slutgiltligt investeringsbeslut.  

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 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag per den 13 april 2022  
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§ 77 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 13 april 2022 
Diarienummer KS 2022/20 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 

handlingarna.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 

motioner. Av den framgår det i nuläget finns tretton obesvarade motioner, 

varav en riskerar att inte hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett 

år.   

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade motioner per 

den 13 april 2022  
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§ 78 Svar på medborgarförslag – Separat 
cykelväg mellan Köping och Arboga över 
Valskog.  
Diarienummer KS 2021/371 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 

medborgarförslaget och ger uppdrag till förvaltningen att verka för att 

Region Västmanland tillgodoser sträckan Köping-Valskog-Arboga med en 

gång- och cykelväg. Vi uppmuntrar Köpings kommun och Arboga kommun 

att göra detsamma. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed att anse medborgarförslaget som 

besvarat. 

Sammanfattning 

Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson från cykelgruppen för 

Valskosbygdens utveckling föreslår en separat cykelväg mellan Köping och 

Arboga över Valskog. Cykelvägen ska göra det möjligt att ta sig fram med 

cykel, elscooter, elmoped, permobil, rullskidor och motionscykel. Gruppen 

menar att det måste det finnas en säker väg att färdas på om man ska kunna 

cykelpendla till jobbet. Att cykla på gamla E 18 känns så otryggt att man 

hellre avstår än utsätter sig för den faran. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

Skickas till 

Förslagsläggaren, Köpings kommun, Arboga Kommun  
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§ 79 Svar på motion - Affischering av 
valaffischer 
Diarienummer KS 2021/464 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen i den del 

utpekade platser ska finnas för affischering för de partier som i dagsläget är 

representerade i kommunfullmäktige, och avslår motionen i den del där det 

föreslås att affischering och tillsyn sköts av kommunanställda. Finansiering 

av de cirka 100 tkr åtgärden med att sätta upp ställningar för gemensam 

affischering kostar ska ske från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.  

Sammanfattning 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att  

• ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering för valaffischer  

• man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen  

• affischering och tillsyn sköts av kommunanställda 

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 

organisation. Kommittén är positiva till idén om att det precis som till förra 

valet utpekas specifika platser för samtliga partier att sköta sin affischering 

inför valet. Däremot är affischering något partierna behöver hantera själva 

då tjänstepersoner inte ska riskera att förknippas med politiska 

ställningstaganden. Fem angivna platser finns föreslagna från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Motion - Affischering av valaffischer 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Claes-Urban Boström, Ronnie Björkrot  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 80 Svar på motion - Sjukvård i egen regi 
Diarienummer KS 2021/213 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska 

anses besvarad. 

  

Sammanfattning 

2021-04-08 inkom Roland Jansson, Sverigedemokraterna med en motion 

om att socialnämnden skall undersöka möjligheten till att ha ”sjukvården i 

egen regi”. Detta för att ha tillräckligt med heltidsanställda ”sjukvårdare” 

inom äldreomsorgen då detta enligt motionärens innehåll fungerar dåligt  

och att de äldre måste ta sig till vårdcentralen på egen hand. 

Att-satsen lyder; 

-att man skall flytta befintlig personal från vårdcentralen till äldreomsorgen, 

alternativt anställa heltidsanställda inom äldreomsorgen. 

Området äldreomsorg innefattar idag särskilt boende, trygghetsboende, 

hemtjänst samt hälso- och sjukvård, alla delar drivs i egen regi. 

Motionären beskriver inte tydligt vad som menas med ”sjukvårdare” varpå 

det är svårt för nämnden att svara tydligt på motionärernas anhållan. 

I socialförvaltningens hälso- och sjukvård arbetar idag tolv sjuksköterskor 

tillsammans med paramedicinska professioner och specialist-

undersköterskor. 

De utför all form av hälso- och sjukvård som patienten kräver efter uppdrag 

från vårdcentral eller specialistsjukvård. 

I kommunen finns en privat vårdcentral där cirka 95% av alla äldre inom 

äldreomsorgens regi är inskrivna. 

Vårdcentralen svarar gentemot vårdvalet och regionen. 

Här finns idag ett nära samarbete mellan vårdcentralens sjuksköterskor och 

läkare och kommunens hälso- och sjukvård. 

För att reglera ansvaret mellan kommunens och regionens insatser finns ett 

avtal som kallas hemsjukvårdsavtalet. Avtalet gäller den som är från 18 år 

och uppåt. 

Avtalet beskriver när en invånare är berättigad kommunal hälso- och 

sjukvård bland annat genom ”tröskelprincipen”. Tröskelprincipen innebär 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 10 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

att den som inte självständigt eller med hjälp kan ta sig till en vårdcentral 

eller specialistmottagning är berättigad hemsjukvård. 

Då kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut hem till 

personen och utför hälso- och sjukvårdsinsatsen. Denna insats kan också 

delegeras till hemtjänst. 

För särskilt boende gäller att de boende där alltid är inskrivna i den 

kommunala hälso- och sjukvården och har en tilldelad patientansvarig 

sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. 

Vid behov får dessa personer också träffa den läkare som har det  

medicinska ansvaret. 

Idag arbetar 25 medarbetare inom hälso- och sjukvård och 90% av dessa 

arbetar heltid. 

Inom särskilt boende arbetar idag cirka 74 medarbetare och av dessa cirka 

70% heltid. 

Inom båda enheterna finns det en god tillgång på heltidspersonal. 

Således uppfyller verksamheterna idag motionens innehåll gällande  

personal, det är inte heller möjligt att flytta personal mellan vårdcentralen 

och särskilt boende då att det är två olika huvudmän, regionen och 

kommunen. 

Samverkan mellan de två aktörerna är dock viktig och något som har och 

fortsatt kommer att ha ett stort fokus, för bästa möjliga vård- och omsorg 

till våra äldre. 

Således anses motionen vara besvarad då området äldreomsorg redan 

uppfyller de krav som motionärerna ställer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Motion - Sjukvård i egen regi 

Skickas till 

Motionären 
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§ 81 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer KS 2022/17 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 

årsredovisningen för VMKF 2021 till handlingarna och bevilja direktionen 

och Kungsörs representant i densamma ansvarsfrihet för 2021 i enlighet 

med rekommendation från revisionen. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett 

resultat om + 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än budgeterat. I budget 

2021 har förbundet antagit två verksamhetsmässiga mål, ”Servicemålet – 

VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare” samt ”Medarbetarmålet 

– VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare”. 

Förbundet uppnår Medarbetarmålet medan Servicemålet inte uppnås.  

Jäv 

Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ÅR 2021 - VMKF 

Årsredovisning 2021 - VMKF 

Revisorernas handlingar – verksamhetsåret 2021 VMKF 

Skickas till 

VMKF  
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§ 82 Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2022/42 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag:  

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB 

med godkännande till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i 

uppdrag att rösta för att 

- godkänna årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till 

vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Sammanfattning 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Resultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till 6 792 tkr efter skatt på 

åretsresultat. 

Jäv 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB 

Skickas till 

KGAB 

Ombud för stämman  
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§ 83 Årsredovisning 2021 - VafabMiljö 
Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2022/41 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 

årsredovisningen 2021 för VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna 

och beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representant i densamma 

ansvarsfrihet för 2021. 

Sammanfattning 

VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit med sin årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 8,7 mnkr vilket är 8,2 mnkr 

bättre än budget. Avvikelsen hänförs störstadels till försäljning av skrot och 

wellpapp.  

Jäv 

Madelene Fager (C) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2021 

Skickas till 

VafabMiljlö Kommunalförbund  
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§ 84 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2021 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Diarienummer KS 2022/46 

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 2021. Årets redovisade resultat efter 

återbetalning av 0 tkr till kunderna. Resultatet före återbetalning till kunder 

är 12 160 tkr. 

Jäv 

Linda Söder Jonsson (S) deltar ej i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2021 

Skickas till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden  
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§ 85 Årsredovisning och Revisionsberättelse 
2021 - Räddningstjänsten Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/171 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 

informationen till handlingarna och beviljar direktionen och Kungsörs 

kommuns representanter i densamma ansvarsfrihet för 2021 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med sin årsredovisning för 

2021 samt verksamhetsberättelse. RTMD redovisar per den 31 december 

2021 en positiv budgetavvikelse med +4 286 tkr, efter balanskravsutredning 

+3 738 tkr. RTMD uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 genom att 

de uppnår både balanskravet samt de ekonomiska målen och samt de flesta 

av verksamhetsmålen.  

Jäv 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) deltar ej i beslutet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Revisorernas redogörelse för år 2021 

Årsredovisning 2021 

Skickas till 

RTMD  
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§ 86 Revidering av Arvodesreglementet - 
Möjliggörande av föräldraledighet från politiskt 
uppdrag 
Diarienummer KS 2022/225 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt 

arvodesreglemente enligt förvaltningens förslag med tillägget under § 7 med 

"Motsvarande kan exempelvis vara uppdrag som vigsel- eller 

begravningsförrättare." 

Sammanfattning 

Arvodesreglementet behöver justeras med anledning av att ge möjlighet till 

föräldraledighet från politiskt uppdrag i kommunen. Frågan har beretts i den 

parlamentariska kommittén för politisk organisation och i 

kommunstyrelsens presidium. Villkoren kommer i så stor utsträckning som 

möjligt likna de som för kommunens ordinarie anställda. 

Tillägget är markerat med gult i bifogat underlag. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Revidering av Arvodesreglementet - 

Möjliggörande av föräldraledighet från politiskt uppdrag 

Utkast arvodesreglemente  

Skickas till 

Lönekontoret 

HR.chef  
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§ 87 Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 
Diarienummer KS 2022/147 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny Kultur- och 

fritidspolitisk plan för år 2022-2025 med tillägget att skrivningen på sid 9 i 

planen "dialog föras mellan kommunen och studieförbunden om den 

kommunala bidragsmodellen" stryks och ersätts med " dialog föras mellan 

kommunen och studieförbunden hur man kan stärka den lokala demokratin". 

Sammanfattning 

Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021 ska revideras. I 

samband med revideringen kommer dokumentet att byta namn till Kultur- 

och fritidspolitisk plan. 

I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har 

dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och 

det kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten 

och samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss.  

De synpunkter som kommit in genom remissyttranden har lagts till för att få 

en så bred förankring och samsyn som möjligt gällande den uppdaterade 

Kultur- och fritidspolitiska planen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar revideringen av Kultur- och fritidspolitisk plan för 

år 2022-2025 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det enbart återstår ett 

förslag till beslut.  

Yrkanden 

Petter Westlund (C) yrkar på att skrivningen på sid 9 i planen "dialog föras 

mellan kommunen och studieförbunden om den kommunala 

bidragsmodellen" stryks och ersätts med " dialog föras mellan kommunen 

och studieförbunden hur man kan stärka den lokala demokratin". 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 18 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 - utkast 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Den parlamentariska kommittén för kultur, fritid m.m. 

Kultur- och fritidschef  
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§ 88 Överlåtelse - Ekuddens camping inom 
kommunkoncernen 
Diarienummer KS 2022/186 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överlåta 

Ekuddens camping till Kungsörs Kommunteknik AB till bokfört värde av 

fastigheten per den 30 april 2022, i syfte att underlätta framtida 

investeringar. 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 32 tkr från Fritidsverksamhet 

till Teknisk verksamhet inom Kommunstyrelsens budgetramar för 

driftkostnader av Ekuddens Camping under förutsättningen att 

Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag. 

Sammanfattning 

I enlighet med ägardirektivet för Kungsörs Kommunbolag AB:s koncernen 

och den bolagsordning för Kungsörs Kommunteknik AB ska 

verksamhetsfastigheter ägas av de kommunala bolagen. Då KKTAB 

ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheter samt att kunna planera för 

framtida underhåll och effektivisera verksamheten bör Ekuddens camping 

säljas till KKTAB, liksom övriga verksamhetsfastigheter som tidigare har 

sålts till KKTAB.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

KKTAB 

Claes-Urban Boström, Kommundirektör 

Marko Ravlic, Tf. Ekonomichef 

Rune Larsen, Teknisk chef  
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§ 89 Kommunstyrelsens Budget 2023 med plan 
2024 - 2025 
Diarienummer KS 2022/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Särskilda yttranden 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) lämnar följande yttrande: 

Centerpartiet vill med anledning av ärendet lyfta fram våra synpunkter om 

en bristfällig hantering av det väckta ärendet. Kommunstyrelsen ges inte 

möjlighet att bereda kommunstyrelsens ”Budget 2023 med plan 2024 – 

2025” enligt budgetberedningens beslut den 11 april 202, - att ge nämnder 

och styrelser i uppdrag att arbeta vidare med budgetplanerna för åren 2023 

och framåt. Vid mötet ges enbart muntlig information i ärendet och 

handlingar saknas. Vi ställer oss därför frågande inför den fortsatta 

processen och vad som kommer att överlämnas från kommunstyrelsen till 

budgetberedningen den 9 maj? Enligt vår mening är det kommunstyrelsen 

inte förvaltningen som har ansvar och mandat i budgetfrågor.  

Sammanfattning 

Kommundirektören redovisar föreslagna prioriteringar från 

kommunstyrelsens förvaltning efter budgetberedningen 11 april. 

Skickas till 

Gruppledarna 

KKTAB 

KVAB 

KFAB 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
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§ 90 Inspektionsrapport - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 2021-10-19 
Diarienummer KS 2022/203 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar rapporten  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har inkommit med en inspektionsrapport av 

Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen i vilken de riktar kritik mot på 

följande punkter:  

- Brister vid överlämning av redovisningshandlingar  

- Bristfällig uppföljning av arvskifte i förmynderskap  

Inspektionen av Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen har skett 

genom ett platsbesök på nämndens kansli den 19 oktober 2021. 

Inspektionen genomfördes genom att Länsstyrelsen inledningsvis granskade 

nämndens aktregister. Vid tillsynsbesöket granskades 38 akter. Se bilaga 

med information om vilka akter som granskats.  

Rapporten är delvis en uppföljning av tidigare inspektion, tillkännages 

kommunstyrelsen för kännedom i egenskap av ytterst ansvarig för 

verksamheten och hanteras av Överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-04-07  

Inspektionsrapport - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2021-10-19 

Skickas till 

Överförmyndarnämnden  
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§ 91 Utredning om byggnation av GC väg mellan 
centrum och Klämsbo ridskola 
Diarienummer KS 2020/331 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslutar ärendet med utredning gällande gc-väg utan 

vidare åtgärd. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08 §36 att besvara ett inkommet 

medborgarförslag från Kjell Nordeman (KS 2019/391) med att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjliga alternativ för gc väg mellan 

centrum och Klämsbo ridskola och om möjligt implementera detta i 

kommande planer. Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) fick detta 

uppdrag och har presenterat möjliga åtgärder i sin utredning. 

Kommunstyrelsens presidium har diskuterat alternativen vid återkommande 

tillfällen och har beslutat att i dagsläget inte genomföra något av förslagen. 

Frågan kan tas upp igen vid en kommande expansion i området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Utredning om byggnation av GC väg mellan centrum och Klämsbo ridskola 

Skickas till 

Kjell Nordeman 

KKTAB  
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§ 92 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde. 

• Flyktingläget i Kungsör. Dnr KS 2022/201  
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§ 93 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna 

Sammanfattning 

• 2021 fick Kungsörs kommun 178 842 kronor i statsbidrag från 

Socialstyrelsen. De ska användas till avgiftsfria smittsäkra 

lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Med stöd av gällande 

delegation beslutade Kultur- och fritidschefen att Kungsörs kommun 

anordna lovaktiviteter i kommunens regi genom att hålla 

fritidsgården öppen, enstaka dagevenemang, Svenska Kyrkan i 

Kungsör för att anordna parklek i Pinnparken2, föreningen 

Kulturkatapult för att anordna jullovsaktiviteter samt Kungsörs 

ridklubb för att anordna lovaktiviteter. Dnr KS 2021/302 

• Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på 

kommunstyrelsens vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 juli 

– 31 december 2021 till följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, 

Kungsörs Ishockeyklubb, IF Rune, Gymmix Valskog, 

Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, Kungsörs Sportklubb, 

Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb, Kungsörs 

simsällskap och Kungsörs Ridklubb. Ks 2022/65 
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§ 94 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. 

• Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och föreningen 

Carolus Rex Mannar under perioden 2022-2024. Dnr KS 2022/190 

• SLA-1079 för kultur- och fritid 

Avgift för servrar hos kommunalförbundet, låssystemet på 

fritidsanläggningarna. Dnr KS 2022/197  
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§ 95 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 

föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• 22:09 Sotningsindex 2022 

• 22:11 Studentmedarbetaravtalet 

• 22:12: Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 

2022   
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§ 96 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 fortfarande pågår 

och att planen i sin helhet  förhoppningsvis kommer vara klar innan 

sommaren. 

* Petter Westlund (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 

Har kommunen säkerställt den numer lagstadgade 

visselblåsarfunktionen?  

Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att den först upphandlade 

funktionen avsade sig uppdraget på grund av jävssituation, men att ny 

leverantör nu är klart.  

* Madelene Fager (C) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 

När kommer vi att få ta del av en färdig miljöutredning? 

Kommundirektör Claes-Urban Boström lämnar beskedet att den 

förhoppningsvis är färdigställd under maj.  

* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 

Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 

Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det under dagen har 

förts diskussioner med en intressent.  

* Madelene Fager (C) ställer frågan om aktuell situation gällande 

sjögull och när kommunstyrelsen kan få en rapport? 

Mikael Peterson (C) svarar att han haft en dialog med tekniska chefen 

nyligen i frågan. Kommundirektör Claes-Urban Boström får i uppdrag att 

planera in en information gällande detta till kommunstyrelsen.  
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* Niklas Magnusson (M) ställer frågan när den beviljade motionen 

gällande att arrangera en Kungsörsdag kan tänkas genomföras nu när 

pandemin är över? 

Kommundirektören Claes-Urban Boström får i uppdrag att återkomma i 

frågan på kommande kommunstyrelse.  

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

frågeställarna 


