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§ 139 Information från Räddningstjänsten  
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras och får möjlighet att ställa frågor om 
verksamheten som bedrivs i Räddningstjänsten Mälardalen, nuläget och 
planerna i framåt ett tioårsperspektiv av förbundschef Christer Ängehov.  
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§ 140 Granskning av it-säkerhet 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om den granskning av IT-säkerhet som gjorts 
på Västra Mälardalens Kommunalförbund och IT-chef Ivan Jaska beskriver 
föreslagna åtgärder. 
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§ 141 Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av 
ny ridsportsanläggning vid Klämsbo 
Diarienummer KS 2020/191 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om den utredning som nu gjorts avseende ett 
eventuellt nytt ridhus i Kungsör. Skiss på anläggningen presenteras 
tillsammans med kalkyl för investering och drift.  Informationen gavs av 
teknisk chef Rune Larsen och kultur- och fritidschef Mikael Nilsson. 
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§ 142 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Prognosen per den 31 maj 2022 är förbättrad jämfört med prognosen i 
delårsrapporten per den 30 april med 3 427 tkr. Den sammanlagda 
budgetavvikelsen för hela kommunen uppgår nu till 8 594 tkr. Det medför 
ett totalt resultat för hela kommunen på 11 466 tkr. Det finns fortfarande 
stora osäkerhetsfaktorer gällande prognosen för 2022. Till nästa 
budgetberedning i augusti kommer det inte finnas så mycket ny information 
inför 2023. Den 23 juni kommer nya preliminära uppgifter om LSS-
utjämningen och i augusti besked om granskade inkomstdeklarationer. Den 
25 augusti kommer nästa skatteunderlagsprognos. I maj hade vi 7,2 % 
inflation, medan SKR har räknat med 6 % i sina prognoser. Med tanke på att 
Amerikanska Centralbanken nu också höjde sin ränta 0.75 punkter vilket är 
oväntat mycket, så kan våra räntor påverkas mer än vi tidigare trott. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
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§ 143 Övrig information 2022 
Diarienummer KS 2022/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras på juni månads möte om följande: 
* Strategisk Regional Beredning, SRB 
Från senaste beredningen berättar Mikael Peterson att de bland annat hade 
Svenska Kraftnät på besök för att berätta om utmaningarna inför framtiden 
att kunna försörja näringslivet med el. Det fortsatta arbetet med vilka 
samverkansgrupper som ska finnas kopplade till beredningen fortsätter 
under hösten. 
* Västra Mälardalens KommunalFörbund, VMKF 
Från senaste direktionsmötet berättar Mikael Peterson om att Köping nu 
tagit beslut att kliva ur samverkan gällande beredskapsverksamhet. Förra 
veckan tog Surahammar beslut om att kliva in i samverkan som fullvärdig 
medlemmar. 
* VafabMiljö 
Från senaste förbundsmötet berättar Madelene Fager om att det nu är stort 
fokus på framtidens ekonomi och att lösa ökade utgifter, bland annat på 
grund av förbränningsskatt, och att det kommer att komma förslag till 
kommunerna under hösten på att höja taxorna inför 2023.  
* Avrapportering Runnabäcken 2 
Claes-Urban Boström berättar att planen är att den femte tänkta byggaren 
ska skriva kontrakt innan midsommar, men att kommunen annars följer 
kommunfullmäktiges beslut att annars istället sälja tomterna styckvis. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Övrig information 2022 
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§ 144 svar på medborgarförslag – Placera ut 
boklådor runt om i Kungsör 
Diarienummer KS 2022/91 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att biblioteket får i uppdrag 
att se över möjligheten att placera ut en boklåda i Gästhamnen/Kajutan och 
dessutom se över möjligheter till fler boklådor. Med detta anses 
medborgarförslaget beviljat.  

Sammanfattning 
Camilla Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera 
ut boklådor runt om i Kungsör. Exempelvis nere vid båthamnen i centrum 
och på något ytterligare ställe. Boklådor går ut på att privatpersoner kan 
ställa dit böcker, byta och lämna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att biblioteket får i uppdrag 
att se över möjligheten att placera ut en boklåda i Gästhamnen/Kajutan och 
dessutom se över möjligheter till fler boklådor. Med detta anses 
medborgarförslaget besvarat.  

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall till lagt förslag. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör 

Skickas till 
Camilla Gåsvaer 
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§ 145 Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer KS 2022/261 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad policy för 
arbetsmiljö.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog kommunens första policy för arbetsmiljö 2012. 
Förslaget som ligger för beslut är helt omarbetad efter inspektion från 
arbetsmiljöverket, bland annat genom att tydliggöra mål för organisatorisk 
och psykosocial arbetsmiljö, och komplettera policyn med en riktlinje för 
fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
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§ 146 Riktlinje för fördelning av 
arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 
Diarienummer KS 2022/262 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje 
för fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning 
Krav på arbetsmiljön regleras genom arbetsmiljölagen samt 
arbetsmiljöförordningen och genom arbetsmiljöverkets allmänna förskrifter 
(AFS). Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbetet 
(AFS2001:1 6 §) ger arbetsgivaren uppdrag att på ett lämpligt sätt fördela 
arbetsmiljöuppgifter i organisationen.  
I en kommun är det kommunfullmäktige som i egenskap av arbetsgivare har 
det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöuppgifterna. För att 
kunna uppfylla sitt ansvar behöver arbetsgivaren fördela uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet till personer i organisationen som har bäst förutsättningar 
att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det innebär att de förtroendevalda 
måste fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i organisationen så att 
arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamhetsansvaret för 
chefer. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter 
Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
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§ 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande 
från BUN om medel för ökade interkommunala 
ersättningar 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och utbildningsnämnden att vidta 
erforderliga åtgärder för att anpassa sina totala nettokostnader inom den av 
Kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2022. 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan 
åtgärd.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2022/8) äskar ett budgettillskott för 
2022 på sammanlagt 5,1 Mkr med anledning av ökade interkommunala 
kostnader för särskola. BUN ställer äskandet till både kommunstyrelsen 
(KS) och Kommunfullmäktige (KF).  
Totalt prognostiserar BUN i år en negativ budgetavvikelse motsvarande -4,3 
Mkr. För finansieringen av den äskade budgetförstärkningen hänvisar BUN 
till KS disponibla medel för oförutsedda händelser, där det för närvarande 
finns 2,302 Mnkr avsatt. 
Enligt kommunallagen 5 kap. 28 § ska styrelsen alltid ges tillfälle att yttra 
sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd. Kommunstyrelsen 
föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan åtgärd och uppmanar 
BUN att anpassa sina totala nettokostnader inom sin totala budgetram. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
BUN 2022-04-27, § 29 Ekonomisk rapport (inkl äskande om budgettillskott 
för ökade interkommunala ersättningar) 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Ekonomichef 
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§ 148 Planbesked - Väster om Rörgränd, 
Skillinge 6:10 samt del av Skillinge 2:37 
Diarienummer KS 2022/265 

Beslut 
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs 
kommun ett positivt planbesked i enlighet med ansökan och att den nya 
detaljplanen bekostas av sökande. Kommundirektören får i uppdrag att 
arrangera ett dialogmöte med samtliga partier gällande framtida 
verksamhetsmark. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Lina Johansson (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande:  
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om planbesked. 
Vi anser det direkt olämpligt att inleda ett planarbete för ett industriområde i 
det berörda området av flera skäl. Dels saknas det stöd i gällande 
översiktsplan, dels pga de kultur- och naturvärden och den brukbara 
jordbruksmarken i området. 
Området omfattas idag av kommunens kulturminneprogram, 
naturvårdprogram, friluftsplan och naturvårdsplan. Platsen ligger i direkt 
anslutning till Blänkhemshagarna och genom området passerar den 
uppskattade Kunsgörsleden. Att göra avsteg från gällande ÖP utan vidare 
dialog undergräver dessutom hela syftet med att ha en översiktsplan. Därtill 
har beslutet inte varit föremål för dialog mellan samtliga partier vilket torde 
vara en självklarhet om man gör avsteg från gällande översiktsplan. 
Vi ser behovet att säkerställa mark för verksamhet och vi är därför positiva 
till att kommunstyrelsen avslutningsvis ställde sig bakom vårt förslag om att 
inleda en bredare dialog mellan samtliga partier om möjliga områden för 
verksamhetsmark i Kungsör. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun ansöker om planbesked väster om Rörgränd, Skillinge 
6:10 samt del av Skillinge 2:37. 
Ändamålet med planläggningen är att möjliggöra för verksamhetsmark i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde. Området som föreslås 
planläggas är mellan 43 000m2 och 65 000m2 och är i dagsläget inte 
detaljplanelagt. Detta är i linje med Kommunfullmäktiges mål 2020–2025 
om att ta fram 30 000 m2 industrimark 
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Förslag till beslut 
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs 
kommun ett positivt planbesked i enlighet med ansökan och att den nya 
detaljplanen bekostas av sökande. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar avslag på beredningens förslag. Lina Johansson 
(C) yrkar avslag på beredningens förslag. Madelene Fager (C) yrkar tillägg 
till beslut oavsett vilket det blir på en dialogmöte med samtliga partier 
gällande framtida verksamhetsmark. 

Beslutsordning 
Ordförande anger följande beslutsordning. 
Beredningens förslag ställs först mot Madelene Fager och Lina Johanssons 
yrkande om avslag på beredningens förslag. 
Sedan tas ställning till Madelene Fagers tilläggsyrkande. 
Ordförande ställer sedan proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag.  
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden anger då att ja-röst läggs för beredningens förslag, och nej-röst 
läggs för Madelenes Fager och Lina Johanssons tilläggsyrkande.  

Resultat av omröstning 
Ja-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Angelica 
Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund 
(M), Bo Granudd (M), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) 
Nej-röster läggs av Madelene Fager (C), Lina Johansson (C) 
Ordföranden finner att resultatet av omröstningen är att kommunstyrelsen 
beslutar enligt beredningens förslag med siffrorna 9 JA och 2 NEJ 
Ordföranden frågar sedan kommunstyrelsen om styrelsen är beredda att 
besluta enligt Madelene Fagers tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Teknisk chef 
Kommundirektör 
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Stefan Lejerdahl 
Lisa Asu Ahlin 
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§ 149 Granskning av upphandling och inköp 
Diarienummer KS 2022/208 

Beslut 
Kommunstyrelsens antar svaret som sitt eget. 

Sammanfattning 
Revisionen genom KPMG har genomfört en revision gällande upphandling 
och inköp i Kungsörs kommun. Själva upphandlingsenheten finns inom 
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) och det är där samtliga 
ramupphandlingar och entreprenadupphandlingar sker. De upphandlingar 
som sker i kommunens och verksamheternas regi är oftast 
direktupphandlingar till ett lägre anskaffningsvärde, även om det tillåtna 
värdet höjts de senare åren.  
Revisorerna rekommenderar och vårt svar: 
Se över rutinerna och säkerställ att samtliga avtal registreras. 
• Samtliga ramupphandlingar som leder till avtal sker via VMKF idag 

och de avtalen samlas i avtalsdatabasen. Kommunkoncernen gör 
direktupphandlingar och det ska jämföras med att vi köper en vara eller 
en tjänst och som inte renderar inte i ett avtal. I vissa fall kan avtal 
gällande tjänster och objekt göras och skall självklart även de in i 
avtalsdatabasen. Exempel på dessa tjänster kan vara kopplade till IT-
system t ex. 

Säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal. 
• Här har vi en brist och som kan avhjälpas med ett nytt inköpssystem 

som har koll på inköp ur våra avtal. Detta är ett arbete för samtliga 
kommuner, bolag och VMKF då det blir ett gemensamt system. 

Avtalsdatabasens format ses över. 
• Ett gemensamt ansvar mellan samtliga kommuner, bolag och VMKF. 
  
  
  
Riktlinjer om mutor och jäv. 
• Dessa finns nu beslutade. 
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Beslutsunderlag 
Missiv - Granskning av upphandling och inköp 
Rapport upphandling Kungsör 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Granskning av upphandling och inköp 
Information om revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp 

Skickas till 
Anders Melkersson VMKF 
Rune Larssen KKTAB och KVAB 
Lars Larenius KFAB 
Fredrik Bergh BUF 
Lena Dibbern Soc 
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§ 150 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 
Diarienummer KS 2019/337 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser ytterligare en biträdande säkerhetsskyddschef, 
säkerhetssamordnare Andreas Alsén. Säkerhetsskyddschefen tillsammans 
med biträdande säkerhetsskyddschefer får besluta om placering i 
säkerhetsklass och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:955 samt att säkerhetsprövning av personal utförs. 

Sammanfattning 
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet. 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 
kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand 
det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera 
säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant 
som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs 
enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande 
är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd 
kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 

Skickas till 
Lena Dahl-Nielsen, Andreas Ahlsén 
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§ 151 Verksamhetsbidrag 2023 - 
Brottsofferjouren Västmanland 
Diarienummer KS 2022/220 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren bidrag med 50 000 kronor för 
verksamhetsåret 2023 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag för 
verksamhetsåret 2023. Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med 
såväl offentlig som annan ideell verksamhet på både lokal, regional och 
nationell nivå. Brottsofferjouren har - utifrån riktlinjer från sitt riksorgan 
Brottsofferjouren Sverige - enats om att för 6 kr/capita från respektive 
kommun kunna erbjuda samt ge god kvalitet till respektive 
kommuninnevånare i Västmanland. De äskar från Kungsör 52 722 kronor. 
2022 utbetalades 50 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Verksamhetsbidrag 2023 - 
Brottsofferjouren Västmanland 
Årsredovisning 2021 
Ansökan om Kungsörs kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands 
verksamhet 2023 

Skickas till 
Brottsofferjouren, Kommunstyrelsens ekonom 
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§ 152 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2022 
Diarienummer KS 2022/16 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar Kungsörs kommunföretags beslutade 
internkontrollplan för 2022.  

Sammanfattning 
Kungsörs kommunföretags har inkommit med sin beslutade 
internkontrollplan för 2022 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Internkontrollplan 2022 KKAB 

Skickas till 
Malin Söderroos 
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§ 153 Arbetsskor till personal inom Vård-Skola-
Omsorg inklusive Kost och Städ 
Diarienummer KS 2022/305 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att satsa maximalt 1000 kronor per anställd inom 
vård, skola, omsorg, kost och lokalvård som skall gå till arbetsskor. 
Finansiering på cirka 500 000 kronor ska belasta kommunstyrelsens konto 
till förfogande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit fram ett förslag om att stödja 
inköp av arbetsskor för personal inom vård, skola, omsorg, kost och städ till 
ett maximalt belopp av 1000 kronor/anställd. Fackförbundet kommunal har 
drivit frågan och 2022 finns ekonomiska möjligheter att göra en sådan 
satsning. Beräknad engångskostnad för detta är cirka 500 000 kronor. 
Ärendet samordnas av HR-chef. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-13 
Skrivelse från kommunalrådet Mikael Peterson - Arbetsskor till personal 
inom Vård-Skola-Omsorg inklusive Kost och Städ 
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§ 154  Fyllnadsval med anledning av 
föräldraledighet - Ersättare i den strategiska 
regionala beredningen 
Diarienummer KS 2018/446 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i den strategiska regionala beredningen från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i den strategiska regionala beredningen är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – den strategiska regionala beredningen 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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§ 155 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Diarienummer KS 2022/2 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar kultur- och fritidschef 
Mikael Nilsson betala ut: 
9000 kronor för ledarutbildningsbidrag som genomförts under år 2021 till 
föreningen IF Rune. Dnr KS 2022/107  
267 240 kr i verksamhets- drifts- och administrationsbidrag fördelade på 25 
föreningar. Dnr KS 2022/7 
Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 26 juni till och med 1 juli 
2022, 11 juli till och med 15 juli 2022 samt 1 till 5 augusti 2022. Med stöd 
av gällande delegation förordnas Rune Larsen vara kommundirektör under 
dessa perioder. Dnr KS 2022/1 
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§ 156 Meddelande - Avtal 2022 
Diarienummer KS 2022/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
• Avtal om utbyte av personuppgifter. Dnr KS 2022/268 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 4). 

Avtalspart: Lillskär Projekt 20 AB. Dnr KS 2022/280 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 1). 

Avtalspart: Werner Arkitekter AB. Dnr KS 2022/281 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 5). 

Avtalspart: Västanfors Hus AB. Dnr KS 2022/284 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 3). 

Avtalspart: Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB.  
Dnr KS 2022/302 
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§ 157 Meddelande - Synpunkter 2022 
Diarienummer KS 2022/4 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
• Kommunen ska inte sponsra trav och spel. Dnr KS 2022/274 
• Lokal till ungdomar. Dnr KS 2022/287 
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§ 158 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. 
• 22:18 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om brandmän i 

beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt  
25 a § LAS 

• 22:19 Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas  
av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen 

• 22:20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 
20 

• 22:21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av 
arbetsvillkorsdirektivet 

• 22:22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB 
(SFR 22) 
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§ 159 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaren på de tidigare 
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 säger att planen i sin helhet nu ska 
vara klar, men ber att få återkomma då han inte hunnit få den än. 
* 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 tyvärr nu inte finns 
någon aktuell arrendator då den tilltänkte hoppat av. Arbete pågår att 
försöka lösa frågan med arbetsmarknadsenheten eller liknande. 
* Anders Frödin (SD) frågar kring lokalvårdsorganisationen och arbetsmiljö 
med anledning av den nya organisationen. 
Claes-Urban Boström svarar att han tar med sig frågan och återkommer till 
kommande möte.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Skickas till 
Frågeställarna 
Samtliga sekreterare och ordförande i kommunen 
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