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§ 190 Information om status på uppdrag från 
framtidsdagen 2022-04-06 - Hållbar 
sysselsättning 
Diarienummer KS 2022/329 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 

Vid framtidsdagen 220406 om hållbar sysselsättning gavs ett uppdrag från  

kommundirektören att kommunstyrelsens förvaltning, socialförvaltningen  

och barn- och utbildningsförvaltningen; 

1. Göra en inventering av alla arbetslösa i Kungsör, för att hitta  

individperspektiv på lösningar 

2. Vid behov särskild insats för utrikesfödda kvinnor 

3. Gemensamt kommunalt ansvar för praktikplatser 

4. Undersöka möjligheten för utökat ansvar för unga vuxna 

5. Uppdatera och utveckla den kommungemensamma  

Integrationsplanen, där det delade ansvaret blir tydligt. 

En arbetsgrupp bestående av enhetschef för Arbetsmarknad och försörjning  

(IFO), rektor för vuxenutbildningen samt näringslivschefen har lämnat en  

delrapport. Praktikplatser ses som en framgångsfaktor i arbetet för en  

hållbar sysselsättning och en kortare väg mot en egen försörjning. Under  

föredragningen presenteras idéer om hur grund för en lyckad praktik kan  

skapas och idéer om hur detta arbete kan fortsätta utvecklas.  
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§ 191 Information från Barn- och 
utbildningsnämnden gällande fritidsgårdens 
öppethållande under sommaren 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har redovisat öppethållande på fritidsgården 

under sommaren 2022, på förfrågan från kommunstyrelsen.  
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§ 192 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 

Kommunstyrelsens godkänner rapporten.  

Sammanfattning 

Arbetet med delårsbokslutet är i full gång och deadline för förvaltningarnas 

helårsprognoser har passerat. Det ser ut att bli ett mycket bra resultat i år, 

vilket beror på en högre skatteavräkning för 2021 och en prognostiserad 

högre skatteavräkning för 2022. I stället urholkas det reala skatteunderlaget 

rejält från och med nu, i och med inflationen, vilket blir än mer kännbart 

från och med nästa år, när främst pensionskostnaderna skjuter i höjden.  

Kommunen ser ut att redovisa ett positivt resultat i år som motsvarar 

ökningen av pensionskostnader nästa år. Därför är det oklokt att spendera 

överskottet i år, trots att det är så stort som ca. 20 miljoner kronor.  

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har ekonomiska bekymmer. 

Bolaget som är 100 procent skattefinansierat behöver få täckning för 

kostnader som avser beställningen för att klara av att redovisa ett resultat i 

balans och undvika kontrollbalansräkning. Kommunen har finansiella 

muskler i år att trygga bolagets finansiering. 

Bokslutet är inte färdigt men det preliminära resultatet för verksamhetens 

nettokostnader fördelas enligt tabellen i denna rapport. Prognosen är 3,4 

miljoner kronor i överskott på verksamheterna. Gungor och karuseller 

förklarar resultatet och en djuplodande analys presenteras i nämndernas 

delårsrapporter samt kommunens delårsrapport som adresseras 

kommunfullmäktige på nästa kommunstyrelsesammanträde. 

  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

VD KKTAB 

Skolchef 

Socialchef 

KU Ekonomi  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 6 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 193 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Övrig information som ges på kommunstyrelsen 

• Integrationsrådet 

- Mikael Peterson informerar om senaste mötet och pågående 

projekt. 

• Idrotts- och kulturrådet 

- Mikael Peterson informerar om senaste mötet. Elkostnader är ett 

stort bekymmer för olika idrottsanläggningar. 

 

• Strategisk regional beredning, Mikael Peterson 

- Mikael Peterson informerar om senaste mötet. Det är brist på 

lokförare vilket är en av anledningarna till avvikelser i tågtrafiken. 

Gemensamma åtgärder i form av utbildningar har tagits av MTR och 

SJ för att öka bemanningen. Mikael informerar även om 

länsgemensam överenskommelse om samverkan för barn och ungas 

hälsa, samt regional utvecklingsstrategi.  

 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-08-29 Övrig information 2022  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 7 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Diarienummer KS 2022/321 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med tertialrapport för perioden 

1 januari – 30 april 2022. Prognostiserat resultat för året är 200 tkr. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Tertialrapport 2022-01-01 - 2022-04-30 

Skickas till 

Räddningstjänsten Mälardalen  
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§ 195 Delårsrapport per 30 april 2022 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/325 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten. 

Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden har inkommit med delårsrapport för perioden 1 

januari – 30 april 2022. Utfallet i bokslutet är 4 975 tkr per den 30 april och 

prognosen för hela året är ett positivt resultat med 3 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Delårsrapport per 30 april 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Skickas till 

Hjälpmedelsnämnden, Region Västmanland  
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§ 196 Granskning av stiftelser i Kungsörs 
kommun 2022 
Diarienummer KS 2022/328 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt VD för KKTAB att finna ett lämpligt 

användningsområde för Stiftelsen Hörlins fond och förbruka kapitalet så att 

stiftelsen upplöses. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att förbruka Johan 

Olssons fond genom att bekosta plantering och försköning av Kungsör i 

enlighet med stiftelsens ändamål. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Socialchefen att förbruka Stiftelsen J H 

Anderssons fond till digitala hjälpmedel i enlighet med beslut i 

Socialnämnden, SN 2021/136. 

Kommunstyrelsen svarar revisor Lars Wigström att alternativa 

placeringsmöjligheter för att uppnå avkastning undersöks nu när 

Länsstyrelsen har meddelat kommunstyrelsen att det är möjligt att upplösa 

flertalet stiftelser samt att ansökningarna om permutation hos 

Kommarkollegiet sedan länge har återtagits av kommunen. 

Sammanfattning 

Revisor Lars Wigström har inkommit med granskningsrapport och PM 

avseende Kungsörs kommuns förvaltade stiftelser. Han emotser svar på sina 

synpunkter senast den 1 oktober. Kommunstyrelseförvaltningen har ansökt 

till Länsstyrelsen om att få förbruka det totala kapitalet i samtliga stiftelser 

vars kapital understiger 100 000 kr. Flertalet stiftelser har mindre än 20 000 

kr i eget kapital. Länsstyrelsen har tagit beslut om ansökningarna. 

Stiftelsen Hörlins fond är bildad för att bidra till byggnationen av en stor 

och tidsenlig samlingslokal i Kungsör och behållningen den 31 december 

2021 uppgick till 43 687 kr. Stiftelsen har enbart fritt eget kapital och det 

står kommunstyrelsen fritt att disponera kapitalet för dess ändamål och 

därmed upplösa stiftelsen. 

Ytterligare har Länsstyrelsen beslutat att bevilja ansökningarna om att 

förbruka det totala kapitalet i Johan Olssons fond, vilket kan ske helt i 

enlighet med stiftelsestatuterna, och Stiftelsen J H Anderssons fond, i 

enlighet med Socialnämndens beslut (SN 2021/136). 

Länsstyrelsen har avslagit ansökningarna om att förbruka tillgångarna i 

Greta och David Norhammars fond samt Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs 

Minnesfond eftersom stiftelsernas ändamål fortfarande kan uppnås. Det är 
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Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om utdelning ur fonderna. Med 

anledning av låg avkastning och litet fritt eget kapital har det inte varit 

möjligt att dela ut pengar ur stiftelserna på många år. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-08-31 Granskning av stiftelser i Kungsörs 

kommun 2022 

KSF tjänsteskrivelse 

Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 2022 

Skickas till 

Revisor Lars Wigström 

Controller Margareta Larsson 

Ekonomichef Sara Jonsson 

VD Rune Larsen 

Socialchef Lena Dibbern 

Kommundirektör Claes-Urban Boström 

Skolchef Fredrik Bergh  
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§ 197 svar på medborgarförslag - Bordtennishall 
i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad av 
Sporthallen 
Diarienummer KS 2022/148 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Joakim Carlsson, Johan Bergström och Per-Erik Jansson föreslår i ett 

medborgarförslag att en riktig bordtennishall byggs i anslutning till 

sporthallen. Förslagsställarna pekar på att föreningen växt mycket de 

senaste åren att de inte har tillräcklig plats i lokalen och därför inte kan ta 

emot nya medlemmar. 

De önskar att en hall anpassad för bordtennis med tillhörande förråd och 

omklädningsrum byggs på baksidan av Sporthallen eller en hall på annan 

central plats i kommunen. De vill kunna ha minst 12 bord uppställda 

permanent och lokalen ska vara ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, 

golvmaterial och färg, väggfärg, takhöjd och belysning. 

Kultur och fritidsenheten och Fastigsenheten har utrett frågan och kommit 

fram till att avslå medborgarförslaget på grund av att, runt sporthallen är det 

prickad mark som innebär att vi inte får bygga där. Plus att det går 

fjärrvärmeledningar mellan hallarna. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Bordtennishall i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad 

av Sporthallen 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Eventuell uppdragstagare 

Ekonomichef  
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§ 198 Sammanträdestider 2023 - 
kommunfullmäktige 
Diarienummer KS 2022/9 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer 

kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 till 16 januari, 13 februari, 

13 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 27 

november. 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget annat 

beslutas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag om 

sammanträdestider för 2023 för kommunfullmäktige vilken sammanträder 

två veckor efter den beredande kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

beslutar själv mötesdatum för kommunstyrelsen samt budget- och 

bokslutsberedningens sammanträden. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-08-24 Sammanträdestider 2023 

Skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomichef 

samtliga ekonomer i kommunen 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Kungsörs Vatten AB 

Kungsörs Fastighets AB 

Centrala ledningsgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 199 upphävande av tidigare beslut gällande 
motion - Lockmora 10 km terrängspår 
Diarienummer KS 2016/157 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det 

tidigare bifallsbeslutet och avsluta ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll 2016 en motion från Niklas Magnusson (M) om 

att öppna upp det tidigare terrängspåret i Lockmora. Förvaltningen fick 

uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning om 

möjligheten. Markägaren har nu sagt nej till detta och förvaltningen föreslår 

därför att avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-09-06 Motion - Lockmora 10 km terrängspår 

Motion - Lockmora 10 km terrängspår 

Skickas till 

Niklas Magnusson 

Mikael Nilsson  
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§ 200 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak 
och liknande produkter samt tobaksfria 
nikotinprodukter 
Diarienummer KS 2022/401 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förslaget, med undantaget att taxan ska gälla från den 1 december 2022. 

Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun tar ett likalydande 

beslut. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund föreslår reviderad taxa enligt lag 

om tobak och liknande produkter, där även prövning av tobaksfria 

nikotinprodukter numera ingår. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag VMMF 2022-08-31 § 73 - Taxa för verksamhet enligt lag 

om tobak mm 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak mm - förslag 

KSF tjänsteskrivelse 

VMMF 2022-08-31 § 73 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och 

liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter 

Skickas till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
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§ 201 Ansökan - LIFE sjögullsbekämpning 
Diarienummer KS 2022/390 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att Kungsörs kommun ska ingå som en av 

projektdeltagarna i LIFE-ansökan. Kungsörs kommun ska medfinansiera 

med 100 000 kronor årligen i 5 år. Finansiering 2022 tas från KS 

oförutsedda medel. 

  

Sammanfattning 

Kungsörs kommun ingår i ett samarbete för Sjögullsbekämpning i västra 

Mälaren tillsammans med Köpings kommun, Eskilstuna kommun, Västerås 

stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län 

och Mälarens vattenvårdsförbund. Samarbetsgruppen ska ansöka om LIFE-

bidrag om cirka 35 miljoner kronor från EU, för att kunna utrota Sjögull i 

Mälaren. Bidraget kan täcka 60–95 procent av kostnaderna. Varje 

samarbetspart bör besluta att gå in med medel för att medfinansiera 

projektet. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Rune Larsen 

Julia Löndal Jonsson 

KS ekonom  
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§ 202 Uppdrag energioptimering 
Diarienummer KS 2022/400 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att se över vad som 

kan göras gällande energioptimering för förvaltningar och bolag i Kungsörs 

kommun och återkomma med rapport i ärendet i Kommunstyrelsen i 

februari 2023. 

Sammanfattning 

På grund av det osäkra läget kring elpriser finns anledning att analysera hur 

dessa kostnadsökningar kommer att drabba Kungsörs kommun. Olika 

alternativ har diskuteras men mer tid krävs för att hitta lämpliga åtgärder.  
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§ 203 Sammanträdestider 2023 - 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2022/9 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 

till 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,  

25 september, 30 oktober, 13 november, 11 december. 

Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget annat 

beslutas. 

Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden beslutas under 

2023 vara: 

Bokslutsberedning – 13 mars (kl. 8.30-12.00) och 16 oktober (kl. 08.30-

12.00) 

Budgetberedning – 13 mars (kl. 13.00-16.30), 17 april (kl. 8.30-12.00), 8 

maj (kl 8.30-15.00) och 30 oktober (kl. 13.00-16.00) 

Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider efter 

kommunstyrelsens tider. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-

trädestider för kommunstyrelsen och budget- och bokslutsberedningen 

2023. Förslaget innebär att styrelsen som grund sammanträder fjärde 

måndagen i månaden. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-08-24 Sammanträdestider 2023 för 

kommunstyrelsen 

Skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kungsörs Kommunteknik AB 

Kungsörs Fastighets AB 

Centrala ledningsgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 204 svar på remiss - Begäran om yttrande 
över ansökan om nätkoncession (2020-104017) 
Diarienummer KS 2022/320 

Beslut 

Kommunstyrelsens antar yttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

(Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Ansökan avser en luftledning från vindkraftparken vid Duvhällen i 

Eskilstuna kommun, Södermanlands län till anslutningspunkten på befintlig 

ledning vid Lindhult Kungsörs kommun.  

 

En naturvärdesinventering utfördes 2020 och till den gjordes en fördjupad 

artinventering av rovfåglar. Efter att sträckningen justerades en aning har en 

kompletterande skrivbordsstudie genomförts. 

Kungsörs kommun anser sammanfattningsvis att inventeringarna är väl 

genomförda men önskar tydligare kartmaterial samt en beskrivning över 

vilka skyddsåtgärder som avses. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (2020-

104017) 

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

Stefan Lejerdahl 

Julia Löndal-Jonsson 

Therés Andersson  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 19 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 205 svar på remiss - Gemensam strategi för 
Hjälmarens utveckling 
Diarienummer KS 2022/290 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 

Kungsörs kommun har fått möjlighet att yttra sig rörande det förslag på 

Gemensam Strategi för Hjälmaren. Syftet med strategin är att beskriva 

berörda organisationer gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen 

av Hjälmaren inom landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. 

Kungsörs kommun ställer sig positiv till att så många aktörer på detta sätt 

har gått ihop och tagit fram en gemensam målbild för Hjälmaren. Kungsörs 

kommun anser att strategin är ett viktigt och väl genomarbetat dokument 

som kommer att kunna användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 

Skickas till 

Claes-Urban Boström 

Julia Löndal-Jonsson 

Therés Andersson  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 20 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 206 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Diarienummer KS 2022/22 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 

2022 och att denna överlämnas för vidare hantering inom ramen för 

Kungsörs kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2022.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 

den 31 augusti 2022. I delårsbokslutet framgår följande: 

• Organisation 

• Omvärlds- och framtidsanlys 

• Lägesbeskrivning kring måluppfyllelse 

• Periodens viktigaste händelser 

• Ekonomisk ställning 

• Redogörelse för miljö- och jämställdhetsarbete, 

• Personalredovisning 

• Uppföljning av interkontrollen 

I förslaget till delårsbokslutet står det "KKTAB meddelar att gång-/cykelväg 

Kungsringen inte hinns med". Detta är en felskrivning. Den rätta lydelsen 

ska vara "KKTAB meddelar att gång-/cykelväg Centralvallen inte hinns 

med". Kommunstyrelsen är informerad om felet och Ekonomichef Sara 

Jonsson justerar detta. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 

Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 

Skickas till 

Sara Jonsson, Ekonomichef  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 21 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 207 Fyllnadsval - Ersättare i budget- och 
bokslutsberedning 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 

Till ny ersättare i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning utses 

AnneMarie Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 Kungsör, från och med 

den 27 september 2022 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 

från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot utsågs 

tidigare ersättare Lina Johansson (C). Till ny ersättare önskar (C) nu utse 

AnneMarie Andersson.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-09-15  

Skickas till 

Den valda 

Sammankallande 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 22 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 208  Fyllnadsval  - Ersättare i plankommitté 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 

Kommunstyrelsens utser AnneMarie Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 

Kungsör, till ny ersättare i kommunstyrelsens plankommitté från och med 

den 27 september och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från den 1 

augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot har tidigare 

ersättare Lina Johansson (C) valts. Till ny ersättare föreslås AnneMarie 

Andersson (C), Karlavägen 10, Kungsör. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-09-19 fyllnadsval plankommittén 

Skickas till 

Den valda  

Sammankallande  

Lönekontoret  

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 23 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 209 Fyllnadsval - Ersättare i personalutskott 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 

Till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott utses AnneMarie 

Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 Kungsör, från och med den 27 

september 2022 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) beviljades föräldraledighet från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 1 augusti 2022 

och mandatperioden ut. Tidigare ersättare Lina Johansson (C) har nu valts 

till ordinarie ledamot. AnneMarie Andersson (C) föreslås bli ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-09-19 Fyllnadsval personalutskott 

Skickas till 

Den valda 

Matrisen 

Sammankallande 

Lönekontoret  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 24 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 210 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar att det inte finns några delegationsbeslut att 

rapportera sedan senaste sammanträdet. 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut finns att rapportera sedan senaste mötet  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 25 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 211 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och Strömma turism 

och Sjöfart AB. Avser perioden 29 juni – 14 augusti 2022. Dnr KS 

2022/393 

• Webbutbildning i brandskydd. Avtalspart - Räddningstjänsten 

Mälardalen. Dnr KS 2022/399  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 26 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 212 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar att det inte finns några synpunkter att rapportera 

sedan senaste sammanträdet. 

Sammanfattning 

Inga synpunkter finns att rapportera sedan senaste mötet  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 27 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 213 Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Diarienummer KS 2022/5 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:28 Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 

• 22:29 Ändringar i anställningsskyddslagen och Allmänna 

bestämmelser den 1 oktober 2022 

• 22:30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med den 2 augusti 

2022  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 28 (28) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 214 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar svaret på den nya övriga frågan 

Sammanfattning 

* Niklas Magnusson (M) ställer frågan om kommunstyrelsen kan få 

protokoll från andra nämnder rapporterade till sig under sammanträdena. 

Detta är någonting som gjorts tidigare. 

Nämndsekreteraren Kristoffer Nyholt svarar att han tar frågan vidare.  


