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Protokoll 2020-05-04 
 

1 Allmänhetens frågestund 

2 Meddelande delegationsbeslut 

3 Meddelanden 

4 Medborgarförslag - Sätt upp belysning på stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i 
Valskog 

5 Medborgarförslag – Sätt inte ut betonghinder på vägarna 

6 Svar på Medborgarförslag - Ledstänger på Drottningtorget 

7 Svar på Medborgarförslag - Nya lekredskap till förskolans uteplats i Valskog 

8 Svar på Medborgarförslag - Stäng av trafiken på delar av Drottninggatan 
sommartid för att möjliggöra uteserveringar  

9 Svar på medborgarförslag - Inför p-skiva på Drottninggatan  

10 Svar på Motion – Utred möjligheten att planlägga och färdigställa tomter för 
byggnation på området Vilabäcken  

11 Svar på Motion - Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 

12 Svar på motion - Inför bostad först i Kungsörs kommun 

13 Svar på motion - Utveckla musikskolan 

14 Svar på motion -Politiska partiers tillträde till KFABs låsta entréer 

15 Svar på motion - öppna tillagningskök Björskogsskolan 

16 Svar på motion - Sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande  

17 Svar på motion - Folkets park  

18 Svar på motion - Varningssignaler i Valskog  

19 Kungsör Kommun Årsredovisning 2019 

20 Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns verksamhet år 2019  

21 Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
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22 Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

23 Årsredovisning 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden 

24 Årsredovisning 2019 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

25 Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB  

26 Årsredovisning 2019 för VafabMiljö kommunalförbund  

27 Kostorganisation - konsekvensbeskrivning 

28 Revidering av taxa för uthyrning av samlingslokaler 

29 Ansökan om utökad borgen KKTAB 

30 Ansökan om utökad borgen KVAB 

31 Enkel fråga - Vad händer med Kungsör återvinning och fritidsbanken vid 
försäljning av Drotten  

32 Motion - om samlad organisation för kommunens bilar  

33 Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Kungsörs Kommunföretag AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 54 
Allmänhetens frågestund (KS 2020/17) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 55 
Meddelande delegationsbeslut 

Med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfull-
mäktiges ordförande Per Strengbom den 15 april 2020, § 2, beslu-
tat att reducera kommunfullmäktiges sammanträde till och med 31 
augusti i antal närvarande ledamöter. Beslutet har fattats mot 
bakgrund av den Coronapandemi som råder och efter samtal med 
övriga i presidiet och gruppledarna.  
Dnr KS 2020/119 
 

 
Beslut   Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggaren 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 56 
Meddelanden 
 
Alexander Schmidt har lämnat in ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen ska sätta upp övervakningskameror riktade 
mot obevakade återbruksstationer.  Ärendet kan inte hanteras i 
kommunen då det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
som har hand om stationerna.  
 
Förslagsställaren är informerad om att förslaget överlämnats till 
FTI. Dnr KS 2020/83 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 57 
Medborgarförslag – Sätt upp belysning sti-
gen mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog 
(KS 2020/55) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning ska 
sättas upp så att det lyser på stigen fram till elljusspåret mellan 
Bergsgatan 18 och 20 i Valskog.   
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jennie Ström  

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 58 
Medborgarförslag – Sätt inte ut betonghinder 
på vägarna (KS 2020/96) 

Ulf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inte 
ska sätta ut betonghinder på ortens vägar, ha avsmalnande partier i 
vägbanan och sänka och mjuka upp platåer i vägbanan.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulf Johansson  

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Anita Larsson, KKTAB, KS ekonom, 
kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 59 
Svar på medborgarförslag – Ledstänger på 
Drottningtorget (KS 2019/326) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att minst fyra led-
stänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje 
trappa. Förslagsställaren menar att det är svårt för vingliga och lite 
äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor fallrisk.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
De anser inte att det är nödvändigt med ledstänger på alla sidor 
men föreslår en ledstång i trappen som vetter mot livsmedels-
butiken till en kostnad av 30 000 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 143 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10 
• Tjänsteskrivelse Kungsörs KommunTeknik AB 2020-02-04 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24, § 15 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och anslår 

30 000 kronor att finansieras i kommunstyrelsens resultat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggaren, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 60 
Svar på medborgarförslag – Nya lekredskap 
till förskolans uteplats i Valskog  
(KS 2019/370) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att förskolans uteplats 
rustas upp med nya lekredskap. Förslagsställaren menar att de 
lekredskap som finns är gamla och slitna.  
 
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
De föreslår att frågan prioriteras inom ramen för det äskande av 
upprustning av Kungsörs förskolors uteplatser och lekredskap som 
nämnden gjort. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att barn- och utbild-
ningsförvaltningen får i uppdrag att återkoppla till förslagsläggaren 
när detta är klart.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-11, § 144 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-

17 
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-27 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-01-27,  

§ 7 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-24, § 16 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsförvalt-

ningen återkopplar till förslagsställaren efter investeringsbeslut 
och prioriteringsbeslut inom förvaltningens ekonomiska ramar. 
Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggaren, KKTAB, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 
Svar på medborgarförslag – Stäng av trafi-
ken på delar av Drottninggatan sommartid 
för att möjliggöra uteserveringar  
(KS 2019/321) 

Mervi Wallbom föreslår i ett medborgarförslag att delar av Drott-
ninggatan ska stängas av sommartid för att ge restauranger efter 
Drottninggatan bättre möjlighet att ha uteservering. Förslagsstäl-
laren föreslår vidare att biltrafiken ska ledas om via Thor Modeéns 
gata – Hamngatan. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. De 
föreslår att behålla trafiklösningen som den ser ut idag då det nu-
mer ges möjlighet för uteserveringar.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på medbor-
garförslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Mervi Wallbom 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-11 § 142 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-01-31 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-

07 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-02-24, § 17 

 
Beslut   Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggaren, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 62 
Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drott-
ninggatan (KS 2019/381) 

Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på 
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att 
parkeringstiden om maximalt två timmar följs. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB för 
yttrande. I sitt svar berättar Kungsörs KommunTeknik AB 
att man sedan 2018 har utökat parkeringsövervakningen till 
dubbel mängd mot tidigare övervakning. De som arbetar 
med övervakningen ser inte att det är ett stort problem med 
bilar som är parkerade för länge på gatumark i Kungsör. 
Det finns inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den 
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte 
finns någon brist på parkeringsplatser på gatumark. 
 
Således föreslås ett avslag på förslaget. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jutis Jutström 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25 § 178 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-03-26  
• KS protokoll 2020-04-20 § 45 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
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Akten, motionären, kommundirektör, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 63 
Svar på motion – Utred möjligheten att plan-
lägga och färdigställa tomter för byggnation 
på området Vilabäcken (gamla betongtippen)  
(KS 2019/367) 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att kommunen ska göra en 
utredning om möjligheten att färdigställa marken på Vilabäcken 
för byggnation av småhus. Motionären menar att nya tekniker kan 
finnas idag för att lösa problemet som tidigare omöjliggjorde 
byggnation på området med tippade betongblock med stora luft-
fickor emellan.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. I 
svaret föreslås avslag på förslaget med hänvisning till att utred-
ningen som gjordes i ärendet för fem år sedan visade att detta 
skulle bli alltför kostsamt och att dessa kostnader kvarstår.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på förslaget 
och att den politiska prioriteringen gällande framtida bostadspro-
duktion sker inom ramen för det kommande planprogrammet. Det 
ligger dock i kommunens intresse att bevaka kommande lösningar 
då området är attraktivt.   

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd (M) 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-11, § 168 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-01-31 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-07 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-02-24, § 18 

 
Beslut   Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, barn- och utbildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 64 
Svar på motion – Tvålärarsystem på Kung 
Karl 7-9 (KS 2019/373) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds. 
 
Ärendet har varit hon barn- och utbildningsnämnden på remiss. I 
sitt beslut stödjer man barn- och utbildningschefens yttrande.  
 
Yttrandet hänvisar bland annat till tidigare beslut i barn- och ut-
bildningsnämnden 2018-01-24 där kostnadsunderlag presenterats 
för detta.  Den motionen ansågs i kommunfullmäktige efter detta 
besvarad. I yttrandet skrivs fortsatt:  
”I Kungsör finns det en etablerad struktur där barn- och utbild-
ningsnämnden regelbundet träffar skolledningen för respektive 
skolenhet för att få tillfälle till konstruktiva dialoger. Vi ser mycket 
positivt på dessa möten och ser gärna att ett underlag som beskri-
ver kostnadsbilden för ett två-lärarsystem kan ingå i dessa möten.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ärendet bereds enligt 
barn- och utbildningsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-11-11, § 163 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-07 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-

20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-01-29,  

§ 6 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-02-24, § 20 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsförvaltning-

en hanterar frågan om ett eventuellt tvålärarsystem inom ramen 
för sina dialogmöten mellan rektorer och barn- och utbildnings-
nämndens presidium.  
 
Frågan ska, när den avgjorts, återrapporteras till kommunfullmäk-
tige.  

 
 Med detta anses motionen besvarad. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, akten, socialförvaltningen, KKTAB, 
kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 65 
Svar på motion – Inför ”Bostad först” i 
Kungsörs kommun (KS 2019/407) 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att 
- snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs kommun. 
- söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen för 

att kunna erbjuda bostäder enligt modellen 
- söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen för 

att utveckla stödteam kring personer som har bostäder enligt 
modellen 

- vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i 
någon form. 
 

Ärendet har varit hos socialförvaltningen och Kungsörs Fastighets 
AB för yttrande. De åtta grundläggande värderingarna för bostad 
först innebär att socialtjänstens och bostadsbolagets möjlighet att 
ställa krav på att ta emot insatser och att följa upp dessa försvinner 
då den enskilde får ett kontrakt utan krav på insatser. Vi ser inte 
heller något behov av att starta ett härbärge då vi inte har vare sig 
underlag eller resurser för en sådan verksamhet. Förslaget är därför 
att motionen avslås. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 2019-12-03 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-13, § 18 
• Yttrande från socialchef Lena Dibbern och VD KFAB Mats 

Åkerlund 2020-03-04 
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 

2020-03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 18 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, barn- och utbildningsnämnden, Lars-Erik 
Lindvall, kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Svar på motion – Utveckla musikskolan  
(KS 2018/267) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ut-
veckla 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. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tagit fram ett förslag till 
beslut som bygger på att barn- och utbildningsnämnden får i upp-
drag att undersöka möjligheterna till samverkan inom ramen för 
fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19, § 60 
• Tjänsteskrivelse från biträdande barn- och utbildningschef 

Lars-Erik Lindvall 2018-11-28 
• Kompletterande yttrande från biträdande barn- och utbild-

ningschef Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor 
från 2015  

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 170 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 20 
• Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-03 
• Tjänsteskrivelse kommundirektör Claes-Urban Boström 2020-

03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 19 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att utreda möjligheten att få till en utveckling av musikskolan 
genom samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen 
förutsatt dessa kommuners intresse av att medverka i en sådan 
samverkan. Resultatet ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
under 2020.  
 
Kommunfullmäktige anser att motionen härmed är besvarad. 
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Motionären, KFAB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 67 
Svar på motion – Politiska partiers tillträde till 
KFABs låsta entréer (KS 2019/330) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till 
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna 
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få 
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns 
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska 
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och 
bedriva dörrknackning. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB) på remiss. I 
sitt yttrande skriver de att KFAB sedan ett antal år är igång med ett 
arbete med att öka tryggheten i och omkring sina fastigheter. Detta 
arbete genomförs bland annat tillsammans med hyresgäster genom 
trygghetsvandringar i områden. De har också erhållit förslag från 
sina kunder att inte låta byggnaderna vara tillgängliga under dagtid. 
Därför föreslås ett avslag på motionen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning påpekar i sin tjänsteskrivelse att 
ägardirektiv inte ska användas på det sättet som föreslås i motionen. 
Ett ägardirektiv är ett dokument som används som utgångspunkt för 
styrelsens strategiska arbete. Frågan bör därför hanteras i bolaget 
och inte från kommunfullmäktige.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 164 
• Yttrande från Kungsörs Fastighets AB 2020-03-05 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 20 

 
KF överläggning Niklas Magnusson (M) yrkar på bifall till motionens förslag. 

Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
avslag på motionen.  

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, barn- och utbildningsnämnden, akten, 
kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 68 
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök 
i Björskogsskolan (KS 2017/41) 

Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska 
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola, 
skola och fritidshem.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som 
i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya 
skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att leverera till samtliga 
för- och grundskolor men att förslaget var praktiskt genomförbart. 
Förvaltningen fick då i en återremiss från kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.  
 
I sitt nya yttrande föreslår barn-och utbildningsnämnden avslag på 
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att 
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu ut-
retts och blir alltför höga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och utbild-
ningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en till-
kommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade åter ärendet med hänvisning 
till den nya köksorganisationen som planeras. Kommunstyrelsens 
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett 
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer 
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen 
men att motionen ändå kan avslås.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-05-04  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, barn- och utbildningsnämnden, akten, 
kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2019-12-16 
• PM kostnader ombyggnation KKTAB 2020-03-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 21 

 
KF överläggning Per Strengbom (S) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare 

beredning. 
 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  
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§ 69 
Motion – Sänkt bygglovstaxa för 
energieffektivt byggande (KS 2019/101) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en 
taxemodell för densamma.   
 
Ärendet har varit hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund på 
remiss. I sitt yttrande beskriver bygglovenheten bland annat att de 
skärpta kraven på energianvändningen i plan- och bygglagen för 
nybyggnationer av olika byggnadstyper är tillräckligt miljötänk för 
dagens byggnadsteknik och byggnadskonstruktion för att bygga ett 
miljöanpassat bostadsbyggande. En differentierad taxa för 
energieffektivt byggande bedöms inte heller vara förenlig med 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på motionen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C). 

• Yttrande från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2020-
02-04 

• KF protokoll 2019-04-08 § 58 
• KS protokoll 2020-04-20 § 42 

 
KF överläggning Petter Westlund (C) yrkar på bifall till motionen.  

Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter 

Westlund (C) skriftligt. 
 



 

Reservation från Centerpartiet 
Svar på motion om sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande 
 

 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motion en sänkt bygglovstaxa 
till förmån för vårt förslag om bifall. Det är högst olyckligt att de styrande inte 
undersöka frågan närmare och det saknas helt och hållet visioner och idéer för 
att främja ett hållbart bostadsbyggande i kommunen. Sedan några år tillbaka 
använder ett tjugotal kommuner sänkta avgifter för bygglov för att främja 
energieffektivt byggande och vi anser att även Kungsör kommun ska pröva den 
möjligheten.  

 

För Centerpartiet den 5 maj 2020  

 
Madelene Fager  Petter Westlund 
Ledamot   Ledamot 
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Akten, motionären, kommundirektör, Stefan Lejerdal 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 70 
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion  
 

• att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park 
utreds 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har genom utvecklingsstrateg 
Stefan Lejerdahl lämnat ett yttrande där han bland annat skriver att 
ytan bör utvecklas och göras mer tillgängligt och att utveckla 
området ”Folkets Park” som ett naturnära område stämmer med 
kommunens vision. 
 
Det aktuella området består till största del av en grönyta med 
flertalet äldre ekar och en rund yta i mitten. Grönstrukturplanen 
lyfter fram att området bör utvecklas socialt genom att bland annat 
förse området med bord och sittplatser. Området bör även kunna 
utvecklas ekologiskt genom att förse området med växter som finns 
i det centrala- och östra grönområdet.  

 
Det behöver dock genomföras en utredning med förslag på hur 
området kan utvecklas och en uppskattad kostnad för detta.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 21 
• Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-19 
• KS protokoll 2020-04-20 § 43 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen återkomma med 
förslag på hur området kan utvecklas och en kostnadsberäkning 
för detta. 
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Akten, motionärerna, KKTAB 
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§ 71 
Motion – Varningssignaler i Valskog (KS 
2019/366) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att 
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar 
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för ut-
ryckningsfordon som passerar centrala Valskog. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss 
som i sin tur kontaktat trafikverket.  De svarar att varningssignaler 
av den här typen är inget som används och vägsystemet ska vara 
självförklarande och likartat utformat. Ambulanser ska använda 
blåljus vid utryckning och det ska inte behövas sättas 
varningssignaler överallt. Utanför en brandstation/ambulansstation 
kan trafikljus användas vid utryckning för att säkerställa en snabb 
utryckning. 

 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 167 
• Mailsvar från Kungsörs KommunTeknik AB och trafikverket 

2020-03-03 
• KS protokollsutdrag 2020-04-20 § 44 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen 
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§ 72 
Bokslut och årsredovisning 2019 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/77) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 
- kommunstyrelsen -0,2  
- barn- och utbildningsnämnden -0,2  
- socialnämnden -0,4 
- TOTALT verksamheter -0,8 
Finansieringen   +3,9 
TOTALT  +3,1 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 8,2 miljoner 
kronor som resultat för 2019, vilket är 3,1 miljoner kronor över 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB -0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB -5,4 
- Kungsör Vatten AB +/-0,0 
- Kungsörs Fastighets AB +5,5 

 
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,1 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
  
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
93 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar ett 
negativt resultat med 2 054 000 kronor. Förbundens bokslut 
behandlas som separata ärenden.  
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Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till Årsredovisning 2019 
• Protokoll kommunstyrelsens bokslutsberedning 2020-03-09,  

§ 1 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-23, § 29 med proto-

kollsanteckning 
 
KF överläggning Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

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

beslut.  
  
 Madelene Fager (C) anmäler en protokollsanteckning till 

protokollet. 
 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen. 



Protokollsanteckning till årsredovisningen 2019 

Vi summerar 2019 års resultat och kan fortsatt se en god ekonomi för Kungsörs 
kommun. Resultat landar på 8,1 mkr. I resultat ingår exploateringsintäkter på 2,7 samt 
statliga intäkter för ensamkommande flyktingbarn. Det som oror är dock att samtliga 
nämnder och en styrelse gör underskott. Av delårsredovisningen som behandlades i 
oktober 2019 var prognosen att samtliga skulle hålla sina budgetar. Det visar sig nu att i 
stort sett samtliga avviker från budget. Det som rädda ekonomin även detta år finansen 
och statliga medel. 

Centerpartiet är positiva till den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Samtidigt vet vi

att flera av våra verksamheter har det tufft ekonomiskt. Vi går nu in en svår 
lågkonjunktur och det blir allt viktigare att kommunkoncernens verksamheter håller sin 
budget. Då krävs tillförlitliga prognoser och kostnadskontroll. Att tillfälliga medel räddar 
upp verksamheten är inte långsiktigt hållbart. 

Kommunen utvecklas positivt på flera sätt samtidigt kan vi se kraftigt försämrade 
skolresultat och en hög arbetslöshet och betydligt lägre inflyttning än väntat ( +8). I juni 
2019 lämnade 55 procent av eleverna grundskolan i Kungsör med godkända betyg i alla 
ämnen och 73,3 procent med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. 
Meritvärdena är bland de sämsta i landet. Arbetslösheten är bland den högsta i länet på 
10,5 procent och mycket hög jämförelse med riket, 7,5 procent. Centerpartiet är mycket 
bekymrade över den utvecklingen och anser att Kungsörs kommun bör ta ansvar och 
arbete mer proaktivt med dessa frågor. 

Vi går snart in i ett nytt budgetår och en lågkonjunktur. Det kommer att ställa höga krav 
på den kommunala organisationen att möte upp med åtgärder som krävs och en god 
kostnadskontroll. Nya arbetssätt och effektivare processer kommer att vara en del av

lösningen och inte minst en öppenhet för att pröva nya vägar framåt. 

För Centerpartiet den 23 mars 2020 

Madelene Fager och Petter Westlund, ledamöter i kommunstyrelsen 

NÄRODLAD 
POLITIK 

--

Centerpartiet 
KUNGSÖR 
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Revisorerna, akten, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 73 
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns 
verksamhet år 2019 och granskningsrapport 
om bokslut och årsredovisning  
2019 (KS 2020/77) 
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 2019 i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna tillstyrker att 
- fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ och 
- kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:  
- Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut.  

- Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter.  
- Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de målen fullmäktige 

beslutat. 
 
Revisorerna bedömer att  
- Årsredovisningen inte har några väsentliga felaktigheter i 

denna.  
- Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisionsberättelse 2019 (saknas i detta utskick) 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och 

Granskningsrapporter från auktoriserad revisor för 
bolagskoncernens bolag (eget ärende) och Kungörs Grus AB 
(eget ärende) 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet till de styrelser och nämn-
der som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa 
organ.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten, 
medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 74 
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2020/94) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsrapport granskning av ÅR VMKF  
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 22 

 
KF överläggning Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälar-

dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten, 
medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 75 
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/79) 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019. Förbundsdirektionen har godkänt 
årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Myndighets-

förbund  
• Protokoll från förbundsdirektionen 2020-02-26 
• Missiv och revisionsberättelse - granskning av bokslut 2020-

03-04 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 23 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna 
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, akten, 
medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 76 
Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd (KS 2020/85) 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har översänt årsredovis-
ning och verksamhetsberättelse 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds årsredovisning 
2019 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 24 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Västra 

Mälardalens Överförmyndarnämnd och beviljar ansvarsfrihet för 
kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten, 
medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 77 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2019 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2020/91) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Årets redovisade resultat är 1,5 miljoner kronor. Resultatet före 
återbetalning till kunder är 7,7 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag 2020-
02-28 § 12-13 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 28 
 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-05-04   30 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KGAB 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 78 
Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2020/114) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB  
• Revisionsberättelse från pwc 2020-03-19 
• KS protokoll 2020-04-20 § 49 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Kungsörs 
Grus AB med godkännande till handlingarna. 

  
I beslutet deltar inte Mikael Peterson (S) samt Stellan Lund (M). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Vafab Miljö, medlemskommunerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 79 
Årsredovisning 2019 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2020/139) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2019 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2019 
inklusive revisionsberättelse 

• Protokoll från direktionen VafabMiljö kommunalförbund 
2020-02-27  

• KS protokoll 2020-04-20 § 50 
  
Beslut Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2019 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektör, kostchef, barn- och 
utbildningsförvaltningen, ekonomichef, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 80 
Ny kostorganisation – konsekvensanalys 
(KS 2020/95)   
I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslutade 
kommunfullmäktige att se över kostverksamheten i kommunen 
gällande dess organisering samt eventuellt inrätta den under kom-
munstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys. 

 
Konsekvensanalysen är nu genomförd och det analysen visar är 
att det är få eller ens någon negativ effekt av att flytta kostorga-
nisationen från barn- och utbildningsförvaltningen till kommun-
styrelsens förvaltning. Det får heller inte några negativa konse-
kvenser för barnen. Analysen visar däremot på flera positiva 
effekter. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport konsekvensanalys 2020-03-09 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, 27 

 
KF överläggning Stellan Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det endast finns 
ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner konsekvensanalysen av kostverk-

samhetens organisatoriska flytt från barn- och utbildningsförvalt-
ningen till kommunstyrelsens förvaltning. 

   
Kommunfullmäktige flyttar kostverksamheten från barn- och utbild-
ningsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. 

 
Kommunfullmäktige flyttar måltidsverksamheten på Malmberga 
förskola till kommunens kostverksamhet. Måltidsproduktionen ska 
dock vara kvar i köket på Malmberga förskola. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektör, kostchef, barn- och 
utbildningsförvaltningen, ekonomichef, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Kommunfullmäktige slår samman kostverksamheten med den sam-
manslagna städverksamheten och bildar en ny enhet, kost- och 
städenheten. Denna enhet ska organisatoriskt finnas i kommunsty-
relsens förvaltning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nya kost- och städenheten ska 
vara i drift från och med den 1 augusti 2020 och att alla nödvändi-
ga åtgärder vidtas för dess verkställande under våren/sommaren 
2020. 
 
En redovisning i kommunstyrelsen ska göras varje månad under 
hösten då kommunstyrelsen tagit över verksamheten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Claes-Urban Boström, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 81 
Revidering av taxa för uthyrning av 
samlingslokaler (KS 2019/384) 

Kultur- och fritidsavdelningen har sedan år 2018 i uppdrag att hyra ut 
Ulvesunds aula kvällstid och helger och sedan maj i år även Stenladan i 
Lockmora. På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn efter varje 
uthyrning och förbrukningsartiklar, ses ett behov att höja taxan för 
samlingslokaler som ligger under Kultur- och fritid. Intäkterna går till 
att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis och reparationer. 
Kommun vill heller inte konkurrera med privata aktörer gällande 
hyresnivån som för kommunens del i dagsläget är lägre. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i december 2019 med 
uppdraget att återkomma med ett nytt förslag där taxorna sänks och 
underlaget utökats med förtydliganden om vad som ingår i kommunens 
lokaler vid uthyrning jämfört med föreningarnas. Underlaget har nu 
presenterats till kommunstyrelsens presidium 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson  
• KS protokoll 2019-12-16 § 196 
• Nytt förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael 

Nilsson 2020-03-12 
• KS protokoll 2020-04-20 § 46 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar att hyran för samlingslokaler i Kungsör 

höjs till 1100 kr fredag-söndag/dygn, måndag-torsdag 300 kr kl. 16.00-
22.00 för exempelvis föreningsmöten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hyran för 
Björskogsskolans bygdegård höjs till 600 kr för matsalen 
och 600 kr för gymnastiksalen fredag-söndag/dygn, 
måndag-torsdag 300 kr kl. 16.00-22.00 för exempelvis 
föreningsmöten. 
 
Höjningen gäller från 2020-05-04 
 
I övrigt gäller tidigare beslutade riktlinjer och avgifter. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 82 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2020/120) 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med  
39 535 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska 
kunna genomföra åtaganden enligt Kungsörs Kommunteknik AB:s 
investeringsplan 2020. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD Rune Larsen, Kungsörs 
KommunTeknik AB 2020-03-04  

• Presentation på kommunstyrelsen 2020-04-20, VD Rune 
Larsen, Kungsörs KommunTeknik AB 

• KS protokoll 2020-04-20 § 47 
 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat 

borgensansvar med 39 535 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KVAB, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 83 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2020/121) 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 30 
000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna 
genomföra åtagande enligt Kungsörs Vatten AB investeringsplan 
2020. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD Rune Larsen, Kungsörs Vatten 
AB 2020-03-04  

• Presentation på kommunstyrelsen 2020-04-20, VD Rune 
Larsen, Kungsörs KommunTeknik AB 

• KS protokoll 2020-04-20 § 48 
 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat 

borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 84 
Enkel fråga – Vad händer med Kungsör 
återvinning och fritidsbanken vid försäljning 
av Drotten (KS 2020/161) 

Madelene Fager (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Petersson (S) angående pågående diskussion om en eventuell 
försäljning av fastigheten Drotten där bland annat Kungsörs 
Återvinning & Second hand och Fritidsbanken med flera bedriver 
verksamhet.  

• Vad kommer att hända med den verksamhet som finns i 
fastigheten Drotten vid en eventuell försäljning?  

 

 Mikael Peterson svarar att frågan om en eventuell försäljning av 
fastigheten kommer avgöras senare och att en värdering behöver 
göras. Det är i dagsläget oklart vad som händer med 
verksamheterna som drivs i fastigheten.  

 
    
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Fager 2020-04-24 
 
  
 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att med detta anses frågan besvarad  
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Akten, kommundirektör (inklusive motion) 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 85 
Motion – Samlad organisation för 
kommunens bilar (KS 2020/162) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

 
- att Kungsörs Teknikbolag AB ges det fulla ansvaret för 

kommunens samtliga personbilar. Det skulle ett samlat ägande, 
inköp, service och utbyte av kommunens bilar.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 2020-04-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Akten 
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§ 86 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2019 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2020/154) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2019. 
 

 Kommunstyrelsen har beslutat att ge ombudet till bolagsstämman i 
uppdrag att rösta för att 

 
- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2019 för 

Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2019. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
• KS protokoll 2020-04-20 § 63 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2019 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 
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