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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 14 september 2020, klockan 18.30-19.55. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson 
(S), Angelica Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund 
(M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund 
(C), Roland Jansson (SD), och Anders Frödin (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Marie Norin Junttila (S) och Lars-Gunnar Andersson (SD). 
 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Rune Larsen, Teknisk chef /KKTAB §§ 110-111, Claes-Urban Boström, kommundirektör, 

Josephine Härdin, Kanslichef  
 

Utses att justera Mikael Peterson och Niklas Magnusson 
Ersättare för 
justerare Monica Lindgren och Ronja Lund - Wall 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-09-15, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        110-137 
 Josephine Härdin 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Mikael Peterson   Niklas Magnusson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-09-14, §§ 110-137 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-09-16 Datum när anslag  

tas ner 2020-10-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-09-14 
 
110 Allmänhetens frågestund 

111 Ny förskola Kinnekulle 

112 Meddelande – revisionsrapport hjälpmedelsnämnden 

113 Meddelande - Granskning av stiftelser 

114 Medborgarförslag - Farthinder till Bergsgatan i Valskog 

115 Medborgarförslag - Discgolfbana i Åparken 

116 Medborgarförslag - Beachvolleybollplan i Åparken 

117 Medborgarförslag - Trehjuling till hemtjänsten 

118 Presentation av resultat 2019 för Kommunens kvalitet i korthet 

119 Svar på medborgarförslag - Förbjud bensin- och dieselbilar i centrum 

120 Svar på medborgarförslag – Sätt inte ut betonghinder på vägarna 

121 Svar på medborgarförslag - Sätt upp belysning på stigen mellan Bergsgatan 18 och 
20 i Valskog 

122 Svar på medborgarförslag - Bygg tennisbanor mellan Centralvallen och 
grusparkeringen vid vårdcentralen 

123 Svar på motion - Trygghetsbostäder på Tallåsgården 

124 Svar på motion - barn- och medborgardialoger  

125 Svar på motion - Förbättrad belysning i Pinnparken  

126 Svar på motion - Bullervall vid E20  

127 Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden  

128 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

129 Regler för färdtjänst - revidering 

130 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund Svar på motion - 
Trygghetsbostäder på Tallåsgården 
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131 Regional UtvecklingsStrategi RUS - förslag på tillägg 

132 Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2020 

133 Motion - Iordningsställ parkeringsplatser vid Björliden, Valskog 

134 Motion - Ofrivillig ensamhet bland äldre 

135 Enkel fråga - Kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av Covid -19 

136 Enkel fråga – Websända kommunfullmäktige 

137 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 110 
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 
Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef, 
kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 111 
Ny förskola Kinnekulle (KS 2020/308) 
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att utreda möj-
ligheten av en ny förskola på ängen intill Södergården. 

 
Underlaget för denna nya förskola är framme för beslut. Förskolan 
i sig ökar inte kapaciteten för fler barn då den ersätter två befint-
liga förskolor (Västergårdarna och Kungsladugården). 
 
Förutom att vi får en modern och ändamålsenlig förskola istället 
för två av den äldre modellen där en dessutom är placerad i ett 
hyreshus så får vi en effekt som är positiv gällande äldreomsorgen. 
 
Västergårdarna ska så fort det är möjligt byggas om till trygghets-
boende förutsatt att nödvändiga beslut fattas i Kungsörs kommun 
och hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB). 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-

18 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs 
kommun 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 194 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-

04 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17, § 40 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-27 
• Sjötorpshus, konceptskiss 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 127 

 
Beslut Kommunfullmäktige anslår 41 550 000 kr i investeringsutrymme. 

Inga ytterligare medel tillskjuts för drift av den nya förskolan. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att barn- och utbildningsför-
valtningens chef samt kommunstyrelsens tekniska chef får i upp-
drag att fullfölja avropet och den kommande projekteringen samt 
teckna de avtal som är nödvändiga för fortsatt byggnation. 

 
Kommunfullmäktige beslutar även att byggprojektet ska följas upp 
i barn- och utbildningsnämnden under hela processen. I det fall 
nämnden upptäcker att investeringsutrymmet inte är tillräckligt 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, teknisk chef, 
kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

ska ärendet omedelbart tillbaka till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utredning gällande kostnad för 

tillagningskök ska göras och tillföras underlaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 112 
Meddelande – revisionsrapport 

 Revisorerna i Region Västmanland har granskat hjälpmedelsnämn-
dens interna kontroll avseende hantering av hjälpmedel. 

 
 Revisorerna  

- bedömer att hjälpmedelsnämnden i allt väsentligt säkerställt att 
styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller 
inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.  

- konstaterar att hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscent-
rum, har upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säker-
ställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, inven-
tering, leverans till patienter, service och reparation, återläm-
ning av uthyrda hjälpmedel samt redovisning. Rutinerna är 
aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för 
alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intra-
nät.  

 
Granskningen har visat att det finns styrning som reglerar hur 
samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske. 

 
Rapporten har skickats till kommunerna för kännedom. Den har 
även lämnats till hjälpmedelsnämnden för kännedom och 
beaktande. Dnr KS 2020/373 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisionsrapport – hjälpmedelsnämndens interna kontroll 

avseende hantering av hjälpmedel 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 113 
Meddelande – Granskning av stiftelser i 
Kungsörs kommun (KS 2020/248) 

 Den revisor som utsetts att granska kommunens stiftelser har 
sammanställt sina synpunkter från granskningen i en promemoria. 
Av den framgår bl.a. rekommendationer att påskynda 
handläggningen av permutationer av kommunens förvaltade 
stiftelser samt att åtgärder vidtas sa att en rimlig avkastning kan 
ske av stiftelsernas kapital. 

 
 Kommunfullmäktige får granskningen för kännedom.  
 
 Svar på granskningen lämnas av kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv och promemoria från granskning av stiftelse i Kungsörs 
kommun år 2019 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 114 
Medborgarförslag – Farthinder till Bergs-
gatan i Valskog (KS 2020/265) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Bergsgatan i Valskog för att få ner hastigheten och förhindra att 
en olycka inträffar. Förslaget är att sätta ut fartgupp som sedan tas 
in på vintern. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Jennie Ströms medborgarförslag inkommet 2020-07-08 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 115 
Medborgarförslag – Discgolfbana i Åparken 
(KS 2020/293) 

Päivi Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana 
(frisbeegolfbana) byggs i Åparken. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Päivi Karlsson medborgarförslag med presentation inkommet 
2020-08-03 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 116 
Medborgarförslag – Beachvolleybollplan i 
Åparken (KS 2020/310) 

Philip Rosdahl föreslår i ett medborgarförslag att en beachvolley-
bollplan byggs i Åparken. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Philip Rosdahls medborgarförslag inkommet 2020-08-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 117 
Medborgarförslag – Medborgarförslag - 
Trehjuling till hemtjänsten (KS2020/306) 
Eija Saho föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska köpa 
in en trehjuling till hemtjänsten. Den kan användas av anställda 
som inte kan cykla. Ett alternativ till detta är att ordna kurser i att 
lära sig cykla, enligt förslagsställaren. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Eija Sahos medborgarförslag inkommet 2020-08-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör, KF sekreterare 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 118  
Presentation av resultat 2019 av Kommu-
nens kvalitet i korthet (KKiK) (KS 2020/27) 

 
Den nationella undersökningens resultat för Kungsörs kommun 
presenteras. 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 
• Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 
 

Beslut   Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anita Larsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

  
§ 119 
Svar på medborgarförslag – Förbjud bensin- 
och dieselbilar i centrum (KS 2019/390) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot trafik 
i centrum med bensin- och dieselbilar. 
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Miljöstrateg Therés Andersson skriver bland annat i sitt yttrande 
att möjligheten att påverka vilka fordon som får köras inom de 
centrala delarna av Kungsör kan inte regleras med hjälp av miljö-
zoner då området inte kan sägas vara särskilt miljökänsligt och då 
inga problem med luftkvalitet och föroreningar förekommer. Där-
med finns ingen möjlighet att med förbud styra vilka fordon som 
får framföras där.   
 
Däremot anser kommunen att arbetet med att minska användning-
en av fossila drivmedel i kommunens alla delar bör fortgå och 
uppmuntras på andra sätt.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25, § 179 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 90 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen 

ovan och tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ulf Johansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 120 
Svar på 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.  
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning.  Det har 
sedan varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande påvi-
sat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i Kungsörs kom-
mun. Vid de mätningar som genomförts och stadigt genomförs så 
uppvisar trafikanterna en oaktsamhet genom att hålla väldigt hög 
fart och detta måste beivras. Det är inte alltid man behöver sätta 
upp betonghinder men i de fall där alternativen är begränsade så är 
betonghinder en lösning som effektivt får ner farten.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer yttrandet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ulf Johansson  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 58 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-05-26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 91 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Jennie Ström, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 121 
Svar på medborgarförslag – Sätt upp belys-
ning stigen 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.   
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till Kungsörs 
KommunTeknik AB på remiss. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB har nu lämnat ett yttrande med ett 
förslag på hur åtgärden kan utföras. Två stolpar med armaturer 
samt förläggning av kabel och inkoppling är den föreslagna åt-
gärden, och kostnaden beräknas till 45 500 kronor.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget. 
 
Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan bör beakta är 
att ytterligare investeringar under år 2020 inte är möjligt inom be-
slutad investeringsram. Övriga önskemål eller behov behöver hän-
skjutas till budget 2021 och framåt. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 57  
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-05-22 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 92 

 
Beslut Kommun beviljar medborgarförslaget och ger Kungörs Kommun 

Teknik AB uppdraget att genomföra åtgärden till en maximal kost-
nad av 45 500 kronor.   
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 122 
Svar på medborgarförslag – Bygg tennis-
banor mellan Centralvallen och grusparke-
ringen vid vårdcentralen (KS 2020/190) 

Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska 
byggas på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid 
vårdcentralen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet till kommunsty-
relsen för beredning. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.  
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor inom-
hus i sporthallen som ingen hyr för att spela tennis. Det finns även 
en tennisplan vid den nya aktivitetsytan vid skolan. Det finns två 
inomhus Padelbanor och två utomhusbanor ska byggas, båda är 
privatägda.   
 
Med denna motivering föreslås avslag på förslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Anne Petterssons medborgarförslag inkommet 2020-05-10 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-22 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-02 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 106 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Lina Johansson och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 123 
Svar på motion – Trygghetsbostäder på 
Tallåsgården (KS 2020/35) 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson och Lina Johansson föreslår i en motion att 
- kommunen snarast utreder möjligheter att bygga om delar av 

Tallåsgården till trygghetsbostäder. 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar att kommundirek-
tören fick uppdraget i samband med budgetbeslutet i november 
2019 att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i Kungsörs kom-
mun.  
 
Sedan dess har ett arbete om kommunens totala lokalplanering och 
förvaltning redovisats i en framtidsdag där samtliga partier lämna-
de sina synpunkter. En arbetsgrupp är bildad för att titta på hur lo-
kalfrågan ska lösas totalt sett med de omflyttningar och nyproduk-
tioner som måste till. 
 
Tallåsgården ingår i en planerad kedja av identifierade verksam-
hetsbehov av lokaler. Då allt hänger ihop så måste också arbetet 
göras utifrån att det är så. Lokalkostnader är en stor del av kom-
munens kostnader så att göra helhetslösningar när så är möjligt är 
det mest ekonomiskt fördelaktiga. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene Fager 

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

avslag till motionen. 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Per Strengbom (S) 

de två yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Mikael Petersons (S) avslagsyrkande. 

  
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter 
Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson 2020-
01-24 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10 § 32 
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Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Lina Johansson och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 93 med 

reservation 
 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kom-

munfullmäktige redan den 25 november 2019 gett kommundirek-
tören motsvarande uppdrag som motionärerna efterfrågar. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter 

Westlund (C) skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 124 
Svar på motion – barn- och medborgar-
dialoger (KS 2020/11) 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina 
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion  

• att Kungsör kommun bjuder in till barn- och 
medborgardialoger om Kungsörs fortsatta utveckling. 

 
Kommunfullmäktige lämnade ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
I tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsen beskrivs de olika sätt 
kommunen bjuder in ungdomar i beredningsprocessen idag gäl-
lande bland annat detaljplaner och Kungsörs utveckling. Ett 
digitalt forum saknas dock och detta föreslås utvecklas.  

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Petter Westlund 

(C) på bifall till motionen i sin helhet. 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Per Strengbom (S) 

de två yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Mikael Petersons (S) yrkande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter 
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson 

• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 20 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 107 med 

reservation 
 
 

Beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utom i den del som 
berör en digital dialog där motionen föreslås bifallas. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Madelene Fager (C) och Petter 

Westlund (C) skriftligt. 
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Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 125 
Svar på motion – Förbättrad belysning i 
Pinnparken (KS 2019/331) 

Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
Deras förslag var att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder 
i Pinnparken. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog avslag på 
motionen med hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge. Kommun-
styrelsen bad då förvaltningen titta på ärendet igen för att avgöra 
om åtgärden kunde ske inom årets investeringsram. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att investeringen görs 
inom årets ram. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 165 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-01-31 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-02-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24, § 19 
• Rapport från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-05-26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-05 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 108 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar motionen och finansiering sker ur 

investeringsmedlen 2020. 
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Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 126 
Svar på motion – Bullervall vid E20  
(KS 2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig 
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en 
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslogs tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. Beslutet blev att i steg ett utreda 
bullernivåerna. 
 
KKTAB har nu genomfört mätningen och konstaterar att det inte 
är aktuellt att bygga en bullervall bland annat av utrymmesskäl, 
ägandeförhållanden och närvaro av en högspänningsledning. Det 
är inte heller är sådana ljudnivåer som motiverar en bullervall på 
platsen. Mer finns att läsa i utredningen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 147 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 149 
• Yttrande från KKTAB 2020-05-29 inklusive utredning 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 109 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Akten, Region Västmanland 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 127 
Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden (KS 2020/245) 

Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram gällande 
deltagande i nämnden på distans. Reviderat reglemente för den 
gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas med 
redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut hos 
respektive huvudman 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2020-06-16 
• Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-

2022 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 110 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns för Region 
Västmanlands del, att gälla från och med 2020-10-01-  
2022-12-31. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar 

likalydande beslut. 
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Akten, Arboga kommun, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 128 
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/241) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund an-
togs av kommunfullmäktige i november 2010 i samband med 
bildandet av förbundet. Den senaste revideringen gjordes i 
kommunfullmäktige den 16 september 2019, § 132. 
 
Förbundsordning behöver kompletteras med tillsyn över 
sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning. 
Tillståndsprövningen ligger inte hos oss, det ligger på 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till förbundsordning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-20 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 111 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering av förbunds-

ordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med 
1 oktober 2020. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att den godkänns även av 

Arboga kommun. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 129 
Ändring av regler för färdtjänst – till och från 
arbete (KS 2020/234) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken.  
 
Socialnämnden föreslår att arbetsresor och vuxenstudier ska 
erbjudas färdtjänstberättigad till samma taxa som ett ordinarie 
periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under 
förutsättning att  
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från 

arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av all-
männa kommunikationer 

- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mel-
lan bostaden och arbetsplatsen 

 
Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad 
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för 
vuxen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom social-
förvaltningens förslag gällande principbeslut om arbetsresor med 
färdtjänst. Detta till rabatterat pris under förutsättning att läkarintyg 
stärker att den enskilde inte kan ta sig till och från arbetet med egen 
bil eller med allmänna kommunikationsmedel. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2020-06-16, § 50 jämte tjänste-

skrivelse 2020-05-29 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-08-31, § 112 
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att arbetsresor och resor till 
vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kommun 
inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas den färdtjänst-
berättigade till samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den 
allmänna kollektivtrafiken. Detta under förutsättning att läkarintyg 
styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej kan 
användas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter 
inom socialtjänsten. 

 
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 oktober 2020 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars 
kommun, Västra Mälardalens kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 130 
Översyn av Västra Mälardalens Kommunal-
förbund (KS 2020/203) 
KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kom-
muner utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av 
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över 
om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad 
önskemålet var 2006 då förbundet startade. 
 
Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar 
som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också 
finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till 
ett arbete kring. 
 
Kommundirektörerna i medlemskommunerna Kungsör, Arboga, 
Köping och Surahammar har tillsammans tagit fram ett antal för-
slag till fortsatt process vilka i stort överensstämmer med rappor-
tens förslag. Förslagen har presenterats för direktionen och ligger 
nu för beslut i respektive kommunfullmäktige. Förslagen är att 
samordningen av processer ses över, att se över beställningarna/ 
basöverenskommelserna, fakturaskanningen i sin helhet och att 
stödfunktionerna till förbundet ses över. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörerna i Kungsör, Arboga, Köping och 
Surahammar tjänsteskrivelse 2020-04-28 

• KPMG:s rapport 2020 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 94 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar att 

• samordningen av processer ses över av extern aktör med för-
slag till lösning under 2020 

• vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över be-
ställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstäm-
mer med behov och möjlig leverans 

• fakturaskanningen ses över i sin helhet 

• stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjli-
ga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt 
som möjligt för kommunerna 
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Region Västmanland, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 131 
Regional utvecklingsstrategi, RUS  
(KS 2019/179) 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i 
länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi 
(RUS) i samråd med länets aktörer och samordna insatserna för 
genomförandet. Kungsörs kommun har tidigare att lämnat syn-
punkter på förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi för 
Västmanlands län.  

 
Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 att re-
kommendera länets kommuner att ställa sig bakom föreliggande 
förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om Covid-
19. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-18 
• Strategisk regional beredningens protokoll 2020-04-03, § 22 
• Utkast Regional utvecklingsstrategi 2020-04-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 96 

 
Beslut Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till regional 

utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19. 
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Region Västmanland, akten 
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§ 132 
Regional elevhälsosamordning – fortsättning 
efter 2020 (KS 2020/180) 
I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för 
elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Förslaget om funk-
tionen togs fram mot bakgrund av identifierade behov. Elevhälsan 
ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans 
som har möjlighet att fånga upp elever med hälsoproblem och 
andra behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år.  
 
Innan långsiktiga beslut om hur elevhälsosamordningen ska se ut i 
framtiden fattas så bör den planerade utvärderingens resultat finnas 
tillgängligt som underlag. Samtidigt riskerar nyetablerade rutiner 
och pågående utvecklingsprocesser att gå förlorade/tappa fart om 
det uppstår ett glapp mellan de två första verksamhetsåren och ett 
ställningstagande om en eventuell implementering. 
 
Därför föreslås en förlängning av elevhälsosamordningen, för-
slagsvis till och med december 2021 enligt samma upplägg som 
tidigare. 
 
Barn- och utbildningschefen i Kungsör anser att detta samarbete 
även kan gynna regionens samarbete gällande skolläkarfrågan. 
 
Kostnader för Kungsörs kommun är 3 procent av den totala kost-
naden vilket betyder 15 000 kronor/år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Strategisk regional berednings protokoll 2020-04-03, § 29 
• Bilaga Regional elevhälsosamordning  

 
Beslut Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förlängt 

projekt gällande regional elevhälsosamordning till 2021-12-31. 
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Akten, KS sekreterare 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 133 
Motion – Iordningsställ parkeringsplatser vid 
Björliden, Valskog (KS 2020/292) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att en parkering 
iordningsställs vid Björliden i Valskog med cirka 20 parkerings-
platser.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Göran Andersson, inkommen 2020-08-03 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Akten, KS sekreterare 
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§ 134 
Motion –Ofrivillig ensamhet bland äldre  
(KS 2020/318) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 
- frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 
- en genomgång görs av Frivilligservice 
- samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
- antalet mötesplatser för äldres ses över 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Frågeställaren, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 135 
Enkel fråga – Kommunfullmäktiges samman-
träden med anledning av Covid -19  
(KS 2020/319) 
Madelene Fager (c) frågar kommunfullmäktiges ordförande: 
- När kommer överenskommelsen om kommunfullmäktiges 

sammanträden med anledning av Covid-19 förnyas? 
- Kommer ni att öppna upp möjligheten att delta digitalt? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Fager 
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§ 136 
Enkel fråga – Websända 
kommunfullmäktigesammanträden  
(KS 2020/321) 
Madelene Fager (C) frågar kommunstyrelsens ordförande: 
- När får Kungsör webbsända fullmäktigesammanträden? 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) svarar att det 
pågår arbete i förvaltningen med frågan och för att kunna 
verkställa beslutet. Även Arboga kommun ser över möjligheten 
hur de ska arbeta med frågan i framtiden och dialog sker med dem. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Enkel fråga från Madelene Fager 
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Den entledigade, den valda, barn- och utbildnings-
nämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 137 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Lina Johansson (C) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lina Johanssons skrivelse, inkommen 2020-08-10 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Lina Johansson (C) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 16 september 
2020 

- väljer Eileen Larsson (C), Karlsgatan 3, 736 30 Kungsör, till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 
16 september 2020 och resterande mandatperiod. 
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