
Sida 

1 (33) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens protokoll 

Tid Måndagen den 29 mars 2021, klockan 16:00–20:15, ajournering 

klockan 18:05 - 18:15 samt 19:22 - 19:30 

Plats Hellqvistsalen, kommunhuset för ordförande, kommundirektör och 

sekreterare. Övriga via teams. 

Paragrafer 47–72 

Protokollet Anslås: 2021-03-31 till och med 2021-04-21 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Mikael Peterson (S) Ordförande, Linda Söder-Jonsson (S) 2:e vice 

ordförande, Angelica Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Stellan 

Lund (M) 1:e vice ordförande §§ 47-62, Niklas Magnusson (M), 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson (SD) §§ 47-

61 

Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) §§ 56-72, Reijo Peräläinen (L) §§ 47-55, Ewa 

Granudd (M) §§ 63-72, Anders Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD) 

§§ 62-72 

Ersättare Rigmor Åkesson (S) 47-55, Marita Pettersson (S), Elisabeth Kjellin 

(S), Ewa Granudd (M) 47-62, Kenneth Axelsson (KD), Annicka 

Eriksson (SD) 47-61 

Övriga deltagare Claes-Urban Boström Kommundirektör, Josephine Härdin Kanslichef, 

Felipe Riviera Servicechef § 47, Lena Dibbern socialchef §§ 47-48, 

Rune Larsen VD Kungsör KommunTeknik AB, Kungsör Vatten AB 

§§ 61-62, Mattias Damberg Region Västmanland § 48, Lillemor Qvist 

Region Västmanland § 48 

Justerare Ordinarie: Petter Westlund  Ersättare: Roland Jansson 

Justering Kansliet 2021-03-30 16:00 

Sekreterare 

Josephine Härdin 

Ordförande 

Mikael Peterson 

Justerare 

Petter Westlund 
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§ 47 Uppföljning av ny organisation för kost och 
städ  
Diarienummer KS 2020/95 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 

Servicechef Felipe Riviera redogör aktuellt läge i den nya 

serviceorganisationen. Bland annat berättas om en ny poolbil som är på 

gång.  
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§ 48 Övrig information 2021 
Diarienummer KS 2021/2 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 

Mattias Damberg och Lillemor Qvist, Region Västmanland, presenterar 

arbetet som pågår med att införa Nära Vård. 

 

 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22  
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§ 49 Information om Kommunuppföljning - 
Kungsör 2019-2020 - Lagen om extraordinära 
händelser 
Diarienummer KS 2021/94 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västmanland har i februari 2021 inkommit med en skriftlig 

rapport med anledning av genomfört kommunuppföljningsmöte 30 

september 2020. Syftet med kommunuppföljningsmötena är att följa upp de 

olika åtagande som kommunen har utifrån överenskommelserna om 

krisberedskap samt om civilt försvar och de delar som berör kommunerna i 

lagen om extraordinära händelser – LEH och förordningar kopplade till den. 

Syftet för mötena är även att Länsstyrelsen ska uppfylla sin del i LEH och 

dess förordningar samt få en helhetsbild av länets krisberedskapsförmåga. 

Besöket visade att Kungsörs kommun gör sin del i att uppfylla dels Lagen 

om extraordinära händelser – LEH (SFS nummer 2006:544) och 

överenskommelsen om krisberedskap och civilt försvar mellan SKR och 

MSB. Kungsör kommun har påvisat att den ekonomiska ersättningen som 

kommunen får från staten för att uppfylla åtagandena används på rätt sätt 

och att det finns planer för de medel som återstår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Kommunuppföljning - Kungsör 2019 - 2020 - Lagen om extraordinära 

händelser 

Skickas till 

Mirja Gångare, Lena Dahl Nielsen  
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§ 50 Information om inkommen rapport - 
inspektion av Överförmyndarnämnden i Västra 
Mälardalen den 3 november 2020 
Diarienummer KS 2021/116 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med en rapport från inspektion av 

överförmyndarnämnden som uppmanas delges kommunstyrelserna och 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i 

Västra Mälardalen på följande punkter:  

• Brister vid överlämning av redovisningshandlingar  

• Bristande handläggning vid godkännande av arvskifte  

• Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans 

Ärendet hanteras av överförmyndarnämnden och uppföljning kommer ske 

av länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen 

den 3 november 2020 

Skickas till 

Överförmyndarnämnden 

Kommunens revisorer  
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§ 51 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer KS 2020/468 

Beslut 

Kommunstyrelsens tackar för informationen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen informeras månatligen muntligt om aktuellt ekonomiskt 

läge. Till detta möte har socialnämnden och kommunstyrelsen inkommit 

med rapporter. Kommunen ser just nu ut att totalt sett gå mot ett mindre 

underskott 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

SN 2021-02-23 § 15 Ekonomisk uppföljning 2021 

Skickas till 

Socialnämnden  
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§ 52 Kommunstyrelsens och nämndernas mål 
2021 
Diarienummer KS 2020/481 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Nämnder meddelar antagna mål för året till kommunstyrelsen. Till detta 

möte har barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med antagna mål för 

verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

BUN 2020-12-16 § 92 Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 

BUN 2021-02-24 § 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021 - 2022 

Skickas till 

BUN  
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§ 53 Svar på medborgarförslag - Sänk 
hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga 
tätområden/bostadsområden 
Diarienummer KS 2020/420 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse 

medborgarförslaget som besvarat. 

Sammanfattning 

Malin Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att sänka 

hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Det 

skapar en tryggare vardag för oss alla och gör Kungsörs kommun mer 

attraktivt för familjen eller djurägaren.  

Denna typ av frågor kommer att hanteras i den nya hastighetsplanen för 

Kungsör, Hastighetsplanen kommer att tas fram för politiskt beslut under 

2021.  

Förslaget kommer att beaktas i hastighetsplanen. 

Beslutsunderlag 

* Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

* Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga 

tätområden/bostadsområden 

Skickas till 

Förslagsläggaren 

Teknisk chef  
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§ 54 Svar på medborgarförslag - Pumptrack på 
Åsen 
Diarienummer KS 2021/56 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att i beslutet klargöra 

hur kommunen ställer sig till pumptrack på Åsen även om avslaget på 

finansiering från kommunen kvarstår. 

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.  

Kungsörs kommun och Kungsörs kommun Teknik AB har givit tillåtelse till 

föreningen OCR (Cladam Englund) att uppföra en hinderbana i gropen vid 

utegymmet. Föreningen ska söka bidrag hos Leader Södermanland för att 

finansiera banan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

Förslagsläggaren föreslås att ta kontakt med Cladam för att se över 

möjligheterna att samverka kring bidragsansökan gällande hinderbana och 

Pumptrackbana hos Leader Södermanland. 

  

Överläggning 

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det endast kvarstår ett 

förslag till beslut och att kommunstyrelsen stödjer Madelene Fagers yrkande 

på återremiss. 

Yrkanden 

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss med anledning av att det är otydligt 

hur kommunen ställer sig i frågan om en pumptrack på Åsen, även om den 

skulle finansieras privat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen 
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Skickas till 

Mikael Nilsson  
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§ 55 Svar på motion - Utveckla musikskolan 
Diarienummer KS 2018/267 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 

härmed är besvarad. 

Sammanfattning 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla 

musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument och sång kan göra 

det i Kungsör. 

Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande under 2018 

och återremitterats under 2019 för komplettering av det första svaret. 

Nu har ytterligare två elever fått möjligheten att spela inom Arbogas 

kulturskola. De tre elever har fått tillgång till platser som annars inte hade 

utnyttjats. Det innebär inte någon ökad kostnad vare sig för eleverna eller 

för Kungsörs kommun eftersom eleverna betalar samma avgift till Arboga 

kommun som de skulle ha gjort till Kungsörs kommun. För Arboga 

kommun innebär det en faktisk intäktsökning istället för att platsen skulle ha 

varit ”tom”. Det är alltså en win-win situation för alla parter. 

Diskussioner pågår med Köpings kommun om att samma upplägg skulle 

kunna finnas mellan Köpings och Kungsörs kommuner. 

I en framtid vore det spännande att diskutera en gemensam kulturskola inom 

Köping, Arboga och Kungsör. 

Det finns också ett utrymmer för fortsatt diskussion med kultur- och 

fritidsenheten samt ideella föreningar om att kunna nyttja fritidsgården ett 

par kvällar i veckan när det inte är fritidsgårdsverksamhet igång. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Motion - Utveckling av musikskolan 

BUN 2018-12-19, § 60 Svar på remiss - Utveckling av musikskolan 

Tjänsteskrivelse 2018-11-28 Svar på remiss - Utveckla musikskolan 

KS 2019-11-11 § 170 Motion - Utveckling av musikskolan 

BUN 2020-02-26 § 20 Yttrande över motion - Utveckling av musikskolan 

KS 2020-03-23 § 19 Svar på motion - Utveckling av musikskolan 

KF 2020-05-04 § 66 Svar på motion - Utveckla musikskolan 

BUN 2020-09-23 § 61 Återrapport musikskolan  Möjligheten att samverkan 

i Västra Mälardalen 
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Skickas till 

Motionären 

Lars-Erik Lindvall 

Fredrik Bergh  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 14 (33) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 Bokslut och årsredovisning Kungsörs 
kommun 2020 
Diarienummer KS 2021/131 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M). 

Särskilda yttranden 

Centerpartiet genom Madelene Fager och Petter Westlund har inkommit 

med ett särskilt yttrande enligt följande: 

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 29 mars 2021 behandlades bokslut 

och årsredovisningen för Kungsörs kommun år 2020.  Kungsör kommun 

redovisar ett positivt resultat på 7,6 mkr. För koncernen i sin helhet 17,1 

mkr. Samtidigt har det för många av kommunens verksamheter varit ett tufft 

år ekonomiskt och flera verksamheter redovisar stora avvikelser. 

Räddningen även detta år är förstärkt statligt stöd.  Vad gäller redovisningen 

i övrigt ger den fler frågor än svar. 

• Det är svårt, nästintill omöjligt att följa kostnadsutvecklingen utifrån 

tidigare prognoser och redovisningar. Det som flaggades upp i delåret 

nämns plötsligt inte lägre och vise versa. Enligt delåret skulle exempelvis 

vuxenutbildningen göra ett underskott på 3 mkr på grund av lägre 

statsbidrag. Något som inte nämns alls i redovisningen. 

• Investeringsredovisningen stämmer inte med den investeringsbudget som 

kommunfullmäktige beslutade om på 10,455 mkr. Enligt redovisningen ser 

det ut som att investeringsbudgeten är 20,7 mkr 2020 och några av de 

investeringar vi beslutat om saknas. I de fall nya investeringar tas under året 

behöver budgeten revideras. Vi önskar en fullständig redovisning utifrån 

beslutad investeringsbudget för 2020. 

• Det finns fortsatt oklarheter kring hur och när statliga medel ska användas. 

Hur har kommunen använt pengarna från Migrationsverket? Frågan har 

tagits upp i tidigare års- och delårsredovisning men nämns inte längre. Är 

frågan utredd? 
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• Hur har kommunfullmäktiges beslut att möjliggöra uttag ur 

resultatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser hanterats?  Vem 

säkerställer att de beslut som fattas är korrekta och möjligt att genomföra? 

• Vilka effektiviseringar har gjorts under året? 

• I beskrivningen av det politiska verksamhetsåret med Corona görs 

bedömningen att den demokratiska processen inte har påverkats negativt. Vi 

delar inte den synen och vi undrar fortsatt vad det är för lagstiftning ni 

inväntar? Det finns betydligt mer att önska av den demokratiska processen i 

kommunen. 

• Måluppfyllelsen är genomgående bristfällig och vi saknar koppling mellan 

genomförda aktiviteter och beslutade mål. 

Med anledning av ovanstående har vi svårt att ställa oss bakom 

årsredovisningen i sin helhet. Det vi efterfrågar är en öppenhet och 

transparens gentemot våra invånare, då krävs bättre uppföljningar och 

redovisningar. 

Sammanfattning 

Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. 

Bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter för respektive 

nämnd, kommunala bolag och förbund redovisar sin del. Det som berörs är 

verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.  

Budgetavvikelse redovisas inom parentes. 

I kommunens bokslut redovisar ett överskott med 7,6 miljoner kronor, vilket 

är 1,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Där ingår kommunstyrelsen (-1 

mkr) som även innefattar finansiering av Västra Mälardalens 

KommunalFörbund (VMKF) vars årsredovisning tas i ett separat ärende, 

barn- och utbildningsnämnden (- 0,8 mkr), socialnämnden (-4,5 mkr) samt 

finansförvaltningen (+7,4 mkr). 

Bolagen i Kungsör kommunkoncern Kungsör KommunTeknik AB 

(KKTAB), Kungsör Vatten AB (KVAB) samt Kungsör Fastighets AB 

(KFAB) redovisar tillsammans ett överskott på 8,1 miljoner kronor. 

Koncernens bokslut behandlas i ett separat ärende. 

Kungsörs Grus AB redovisar ett överskott på 4,9 miljoner kronor, bokslutet 

behandlas i separat ärende. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund redovisar ett överskott på 406 000 

kronor, även deras årsbokslut behandlas i ett eget ärende. 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 16 (33) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning redovisar Stellan Lund (M) behov 

ett antal korrektur som delges separat till ekonomikontoret för justering 

inför kommunfullmäktiges kommande beslut. 

Skickas till 

 

Ekonomichef 

Kommundirektör 

Revisorerna 
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§ 57 Årsredovisning 2020 - Kungsörs 
Kommunföretag AB (KKAB) 
Diarienummer KS 2021/111 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 

lägga årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2020 

för Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att 

rösta för att godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2020 för 

Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition, samt 

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 

2020. 

Sammanfattning 

Moderbolaget i kommunens bolagskoncern Kungsör Kommunföretag AB, 

har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 

bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 

Årsredovisning 2020 - Kungsörs Kommunföretag AB 

Skickas till 

Bolagen i koncernen 

Ekonomikontoret 

Revisorerna 

Ombud till stämmor  
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§ 58 Årsredovisning 2020 - Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2021/175 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag:  

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB 

med godkännande till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i 

uppdrag att rösta för att  

- godkänna årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till 

vinstdisposition  

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Jäv 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Årsredovisning, Revisionsberättelse och Lekmannarevisorernas 

Granskningsrapport för 2020 

Skickas till 

KGAB 

Ombud till stämman  
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§ 59 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2021/145 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 

årsredovisning 2020 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med 

godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning redogör ordförande Mikael Peterson 

(S) för en under dagen inkommen skrivelse från kommunens revision 

angående beslutsformuleringen gällande ärendet. Kommundirektören får 

uppdraget att hantera synpunkten inför framtida beslutsformuleringar. 

Jäv 

I beslutet deltar inte Petter Westlund (C), Anders Frödin (SD) samt Christer 

Henriksson (V). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

VMMF 2021-02-24 § 12 Årsredovisning 2020 

Skickas till 

VMMF 

Arboga kommun 

Ekonomikontoret Kungsör 

revisionen  
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§ 60 Erbjudande om delägarskap - 
Energikontoret i Mälardalen AB 
Diarienummer KS 2021/93 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan: 

• Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.  

• Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år 

• Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år 

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Energikontoret i Mälardalen AB finns i Södermanland, Västmanland, 

Upplands län samt Gotland. Det är ett bolag som ägs uteslutande av 

kommuner och kommunala bolag. Energikontoret i Mälardalen är ett av 15 

energikontor i Sverige och ett av fyra regionala kontor som bedrivs som 

bolag medan övriga bedrivs som avdelningar. Energikontorens uppdrag är 

att vara expertorgan i klimat och energifrågor. Energikontoret är skapat för 

att ägarna ska ha en gemensam kompetensresurs inom området. Kontoret 

ansvarar också för utveckling och samordning av energi- och 

klimatrådgivningen. Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en 

kommun och Kungsör kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan 

möjligheten ges via Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa 

konsulttjänster. 

Områden och exempel där Kungsör kommer kunna få hjälp är: 

Årlig energistatistik och uppföljning 

Rådgivande och remissinstans i energiplanarbete 

Framtagande av energiplan 

Arbete med energieffektiviseringar 

Seminarier och effekt i företag 

Seminarier om solel och lagring 

Självklart får vi betala för expertkunskaperna med då till självkostnadspris. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan: 

• Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.  

• Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år 

• Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år 

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till lagt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i Mälardalen AB 

Skickas till 

Energikontoret i Mälardalen AB 

Theres Andersson 

Claes-Urban Boström 

Rune Larsen 

Sara Jonsson  
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§ 61 Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)- 
Ansökan om utökat borgensåtagande 
Diarienummer KS 2021/157 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att kommunen 

beviljar lån till Kungsörs Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommundirektören får i uppdrag att på 

kommande kommunstyrelse redogöra för kommunens egna dagsaktuella 

låneutrymme. 

Sammanfattning 

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) står inför en rad reinvesteringar i 

våra fastigheter som inte är ordinärt underhåll och alltså inte berör den 

ordinarie underhållsbudgeten. KKTAB:s egen maskinpark behöver också 

ses över och återinvesteras i. Åtgärden finansieras ur egen kassa utom 

Tallåsgården som finansieras genom högre hyra som godkänts av 

socialnämnden. Kostnad per objekt redovisas inte av upphandlingstekniska 

skäl. 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning redogör VD i Kungsörs Kommun 

Teknik AB Rune Larsen för bolagets nuvarande investeringsbehov. Stellan 

Lund (M) menar att kommunfullmäktige borde besluta att kommunen själv 

beviljar lån till Kungsörs Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 tkr. 

Efter avslutad överläggning finner ordförande att endast ett förslag till 

beslut återstår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelse från KKTAB samt en investeringssammanställning. 

Skickas till 

KKTAB:s styrelse 

Rune Larsen VD 

Claes-Urban Boström 

Sara Jonsson  
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§ 62 Kungsörs Vatten AB (KVAB) - Ansökan om 
utökat borgensåtagande 
Diarienummer KS 2021/158 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utökad borgen 

med 40 728 tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande 

summa. 

Sammanfattning 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) har stora investeringar framför sig för att 

möta ett växande Kungsör samt för att reinvestera och investera i befintlig  

VA-infrastruktur. Investeringssammanställningen redovisas inte 

kostnadsmässigt per objekt av upphandlingstekniska skäl. 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning redogör VD i Kungsörs Vatten AB 

(KVAB) Rune Larsen för kommande investeringsbehov. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

KVAB:s tjänsteskrivelse samt investeringssammanställning. 

Skickas till 

KVAB:s styrelse 

Rune Larsen VD 

Claes-Urban Boström Kommundirektör 

Sara Jonsson  
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§ 63 Investering - Torgkiosken, Kungsör 3:1, 
Prästgatan 5 i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/154 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka investeringsäskandet om 380 000 

kr, avseende upprustning av fastigheten på Prästgatan 5, benämnd 

Torgkiosken. 

Sammanfattning 

Kungsörs kommunteknik AB, som har ett uppdrag att förvalta Torgkiosken, 

behöver göra åtgärder för att en ny hyresgäst skall kunna bedriva ny 

verksamhet. Inriktningen på planerad verksamhet är café och servering. 

Standardanpassning av befintliga toaletter på fastighetens baksida utförs 

samtidigt, så att dom blir lämpliga för offentlig miljö. Kommande hyresgäst 

skall ombesörja skötsel av toaletterna mot ersättning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

KKTAB  
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§ 64 Årsredovisning 2020 kommunstyrelsens 
förvaltning 
Diarienummer KS 2021/131 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 

kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören får i uppdrag att på 

kommande möte redogöra för vad underskottet beträffande allmän 

fritidsverksamhet som uppstod i slutet på året består av. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare beskrivning av 

vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna året i form av en 

verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse av resultatet.  

  

Dokumentet innehåller bland annat: 

• Viktigare händelser 

• Framtidsperspektiv 

• Ekonomi 

• Personal 

• Jämställdhetsarbete 

• Internkontroll  

• Redovisning av mål och måluppfyllelse 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen Kungsör Årsredovisning 2020 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 

Skickas till 

Jasmin Bill 

Sara Jonsson 

Kommundirektör  
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§ 65 Uppföljning av beslut - Digital 
ärendehantering i Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2019/429 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att inkommande 

pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter 

gallras direkt från och med 1 januari 2020. Detta med anledning av att 

myndigheten idag får få pappershandlingar. Samtliga handlingar finns sedan 

flera år kompletta i digitalt arkiv och så småningom kommer vi att införa 

digitalt e-arkiv som slutarkiv. Övriga myndigheter verksamma inom 

Kungsörs kommun uppmanades fatta likalydande beslut. Beslutet innehöll 

även ett krav på återrapportering efter ett år. 

Nu har ett drygt år gått och beslutet har verkställts i samtliga förvaltningar i 

kommunen och även i kommunens tekniska bolag. Arbetssättet har 

underlättat vardagen då ärenden inte längre skrivs ut på papper. Sekreterarna 

har under året undersökt hur många ärenden som inkommit på papper. Vi 

kan konstatera att av kommunstyrelsens upprättade cirka 500 ärenden 

inkommer numer endast cirka 3 procent på papper som idag gallras direkt. 

Kostnaden för inköp av papper följs varje år och har halverats mellan 2019 

till 2020. 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning ställer Petter Westlund (C) frågan 

hur arbetet går med kommunens kommande e-arkiv. Mikael Peterson (S) 

svarar att uppdraget att hitta en lösning finns hos Västra Mälardalens 

KommunalFörbund och drivs av direktionen (VMKF). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Digital ärendehantering i Kungsörs kommun 

KS 2019-12-16 § 214 Digital hantering av ärenden i Kungsörs kommun 

Skickas till 

VMKF  
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§ 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
internkontroll 2021 
Diarienummer KS 2020/476 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 

Sammanfattning 

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska nämnderna årligen 

redovisa antagna internkontrollplaner. Barn- och utbildningsnämnden har nu 

antagit sin internkontrollplan för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

BUN 2021-02-24 § 18 Riskanalys och internkontrollplan 2021 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 67 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
internkontroll 2020 
Diarienummer KS 2020/74 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningarna till handlingarna. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

uppföljning av sina internkontrollplaner för året 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

BUN 2020-02-26 § 17 Internkontrollplan 2020 

SN 2020-02-25 § 22 Internkontrollplan 2020 för socialförvaltningen 

 

Skickas till 

BUN 

SN  
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§ 68 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Diarienummer KS 2021/49 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har 2021-02-23, Ekonomiskt stöd till 

föreningar under pågående pandemitiden mars - december 2020, gett bidrag 

till: 

• SMK Kungsör med 172 736 kronor.  

• Kungsörs Slöjdgille med 5400 kronor. 

• Kungsörs Ishockeyklubb med 9000 kronor. 

• Kungsörs Bollklubb med 43 241 kronor. 

Dnr KS 2020/221 

Överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning ställer Madelene Fager (C) frågan 

om ridklubben inkommit med ansökan och i så fall fått den beviljad. 

Kommundirektör återkommer med svar på frågan till nästkommande möte. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommundirektör  
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§ 69 Meddelanden - Kommuner och Regioners 
cirkulär 2021 
Diarienummer KS 2020/459 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 

föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

• 21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024  

   



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 31 (33) 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Meddelanden - Synpunkter 2021 
Diarienummer KS 2020/462 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 

kommunstyrelsen. 

• Betr. fastighetsaffärer i Kungsör. Dnr KS 2021/128 

• Regler kring Lockmora. Dnr KS 2021/130  
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§ 71 Meddelanden - Avtal 2021 
Diarienummer KS 2020/467 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

• Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd. Dnr KS 2021/121 

• Personuppgiftsbiträdesavtal. Dnr KS 2021/144 

• Medborgarlöften 2021 - överenskommelse mellan kommunen och 

lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2021/104 

• Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen. Dnr KS 2021/148 

Beslutsunderlag 

Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd. Dnr KS 2021/121 

Personuppgiftsbiträdesavtal. Dnr KS 2021/144 

Medborgarlöften 2021 - överenskommelse mellan kommunen och 

lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2021/104 

Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen. Dnr KS 2021/148  
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§ 72 Övriga frågor 
 

• Madelene Fager (C) ställer frågan hur det går med utredningen 

gällande eventuellt tillagningskök på nya förskolan. 

Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar kalkylering pågår och 

att han återkommer med svar på nästkommande sammanträde. 

 

• Madelene Fager (C) ställer frågan hur det går med de 

beslutade granskningarna av kommunstyrelsen och bolagen som 

skulle följa på granskningarna som pågår och snart redovisas av 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ordförande Mikael Peterson (S) svarar att de granskningar som 

gjorts snart är klara för avrapportering och att de återstående 

uppdragen diskuteras efter detta. 

 

 

• Niklas Magnusson (M) efterfrågar svar på sin tidigare fråga vem 

som beslutar om förändringar likt chikaner och andra 

hastighetsbegränsande åtgärder. Ordförande i 

Kungsör KommunTeknik AB Rigmor Åkesson (S) svarar att det är 

den tekniska chefen. 

 

• Petter Westlund (C) frågar hur kommunen tänk sig agera utifrån 

länssamråd föregående vecka då information gavs om försämrade 

möjligheter för trafikanter att komma av och på buss exempelvis i 

närheten av sjukhuset i Köping i syfte att korta ner restid. 

Ordförande Mikael Peterson (S) svarar att informationen nu getts 

och att han tar med sig frågan till kommande möten. En av frågorna 

som belysts är också att pendlare till och från Eskilstuna fortsatt ska 

ha möjlighet till att åka med buss, även om några turer dras in 

dagtid. 

Skickas till 

Mikael Peterson 

Claes-Urban Boström 


