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§ 129
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:
a) Fiberutbyggnad
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg
Alla som har beställt fiber ska få det levererat till årsskiftet
2020/2021 är just nu besked från leverantörerna. Tillsammans i
länet aktualiseras nu frågan kring efteranslutningar eftersom
leveransen fördröjts och en del fastigheter hunnit byta ägare
under tiden. Totalt i kommunen har cirka 80 procent tillgång till
fiber idag, samma nivå som 2019.
b) Näringslivsranking
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg
Kungsör har nu länets bästa företagsklimat. Kungsörs kommun
har glädjande nog klättrat och ligger nu på plats 52 i sverige.
c) Ny kost- och städorganisation (KS 2020/95)
Servicechef Felipe Riviera och städledare Charlotta Fuchs
Information ges bland annat om uppstarten av den nya
städorganisationen samt om utbildning som pågår och ambition
att minska användningen av kemikalier.
d) Ekonomi
Kommundirektör Claes-Urban Boström
Just nu är prognosen för 2020 ett överskott på 18,6 miljoner
kronor, det vill säga 12 miljoner bättre än budgeterade 6
miljoner. 15 miljoner härrör sig till kommunal kostnadsutjämning medan verksamheterna ser ut att gå något minus.
e) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström och kommunstyrelsens
ordförande Mikael Peterson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt,

Kungsörs kommun
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Information ges kring övertagande av räddningstjänsten och
planerad vidare utveckling av VMKF.
f) Länsstyrelsen informerar om att Kungsör föreslås att inte ta emot
några nyanlända under 2021. Möjlighet finns att lämna
synpunkter på förslaget. (KS 2020/323)
g) Kommunstyrelsen uppmanas att komma ihåg att besvara
revisorernas enkät gällande grundläggande granskning
h) Krishanteringsrådet
kommunstyrelsens ordförande Mikael Petersson
Läget gällande covid-19 i länet är fortfarande stabilt enligt
senaste mötet.
i) Leader Södermanland
kommunstyrelsens ordförande Mikael Petersson
Rapport sker från årsstämma 21 september med redovisning av
invalda från Kungsör kommuns.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt,

Kungsörs kommun
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§ 130
Förslag till svar på medborgarförslag –
cykelväg mellan Torpa och Kungsör (KS
2020/13)
Sofia Larsson föreslår i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg
mellan Torpa och Kungsör. Grusvägen som finns mellan Torpa
och Skillinge är i mycket dåligt skick. Ett alternativ vore att rusta
den och helst sätta upp belysning. Ett annat att bredda bilvägen
från bron i Torpa och till Ekebyholm och göra en ordentlig
cykelväg.
Ärenden skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsörs
KommunTeknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande och
beskriver att de utrett frågan nu och även 2016. Delägarna i
samfälligheten är inte intresserade av att bidra till en upprustning.
KKTAB föreslår därför att förslaget avslås.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sofia Larsson 2020-01-08
• KF protokoll 2020-01-13 § 5
• KKTAB yttrande 2020-08-26

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Kommundirektören får i
uppdrag att i samverkan med trafikverket ta fram ett
kostnadsförslag på enklare åtgärder gällande cykelvägen mellan
Torpa och Kungsör att ta ställning till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, Sofia Larsson
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§ 131
Förslag till svar på medborgarförslag –
Rusta upp hockeyrinken eller bygg
allaktivitetsplan i Valskog (KS 2019/397)
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag en rejäl uppfräschning
av hockeyrinken i Valskog. Alternativt att den rivs till förmån för
en allaktivtetsplan som alla människor i samhället har nytta av.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De lämnar två
alternativ men föreslår en rivning av den nuvarande rinken och att
ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan
användas som skridskobana på vintern. Finansiering av detta
skulle i så fall kunna ske genom att bevilja barn- och
utbildningsnämnden investeringsutrymme för åtgärden med
396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är samma
åtgärd som beviljats i ärende 2019/196, motion angående rinken i
Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-11-25
• KF protokoll 2020-01-13 § 4
• Yttrande från KKTAB 2020-09-16

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda
presenterade alternativen från KKTAB kan vara aktuella och att
investeringsutrymmet ska möjliggöra båda alternativen. Vilket av
alternativen som väljs överlämnas till beställaren och KKTAB att
avgöra. Till grund för detta beslut ska det göras en övervägning av
långsiktigheten i lösningen. Detta så att inte kommunen väljer en
kortsiktig lösning som inom snart framtid blir kostnadsdrivande på
grund av reparationer av exempelvis sarg.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel. Detta avser samma investering som i
ärende 2019/196.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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§ 132
Förslag till svar på motion – Rinken i
Valskog (KS 2019/196)
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att riva rinken i
Valskog och bygga en plan likt den som finns vid Kung Karls
skola. Motionären menar att skaderisken är stor med en rink i
dåligt skick och att det föreslagna alternativet kan användas hela
året.
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De föreslår en rivning
av den nuvarande rinken och att ersätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan användas som skridskobana
på vintern. Finansiering av detta skulle i så fall kunna ske genom
att bevilja barn- och utbildningsnämnden investeringsutrymme för
åtgärden med 396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är
samma åtgärd som beviljats i ärende 2019/397, medborgarförslag
angående rinken i Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD)
• KF protokoll 2019-06-10 § 108
• Yttrande från KKTAB 2020-09-16

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda
presenterade alternativen från KKTAB kan vara aktuella och att
investeringsutrymmet ska möjliggöra båda alternativen. Vilket av
alternativen som väljs överlämnas till beställaren och KKTAB att
avgöra. Till grund för detta beslut ska det göras en övervägning av
långsiktigheten i lösningen. Detta så att inte kommunen väljer en
kortsiktig lösning som inom snart framtid blir kostnadsdrivande på
grund av reparationer av exempelvis sarg.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barnoch utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen
för underhåll och skötsel. Detta avser samma investering som i
ärende 2019/397.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 133
Organisering av räddningstjänsten – beslut om
återtagande (KS 2020/53)
Direktionen ställde under 2019 en förfrågan till Nerikes Brandkår och
till Mälardalen Brand- och räddningsförbund (MBR) om ett eventuellt
samgående till deras förbund. Nerikes Brandkår avböjde. Ordförande
för MBR har efter ett möte med presidiet för Västra Mälardalens
kommunalförbund (VMKF) i augusti 2019 beslutat om att utreda
förutsättningarna för ett eventuellt inträde. Parterna är nu överens.
Då ett kommunalförbund juridiskt inte kan överlämna en verksamhet
till ett annat kommunalförbund ska respektive kommun besluta om ett
återtagande av den berörda verksamheten. Kommunen kan därefter
fatta beslut om ny förbundsordning till ett annat kommunalförbund.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att Kungsörs kommun återtar
räddningstjänstverksamheten från Västra Mälardalens
Kommunalförbund, från och med den 2021-01-01. Beslutet ska gälla
under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande
beslut.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige återtar räddningstjänstverksamheten från Västra
Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2021.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, VMKF, MBR

Kungsörs kommun
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§ 134
Organisering av räddningstjänsten – ny
tillhörighet (KS 2020/53)
Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör har genom direktionen i
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) skickat en förfrågan
under 2019 och ett önskemål om inträde i Mälardalens Brand och
Räddnings förbund (MBR) gällande räddningstjänsten i respektive
kommun. I december 2019 beslutade direktionen i MBR att
samarbeta med räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där
MBR ska leda räddningstjänsten inom VMKF under 2020.
Intentionen i avtalet var att förbereda för ett samgående från och med
1 januari 2021. Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal
har tagits fram av MBR:s tjänstemän efter inhämtande av synpunkter
från berörda kommuner samt en juridisk granskning.
Begäran har nu inkommit från Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund om beslut i ärendet om ny förbundsordning för
MBR med tillhörande överlåtelseavtal.
Beslut om ny förbundsordning för MBR och tillhörande
överlåtelseavtal ska vara fattat av respektive kommuns
kommunfullmäktige senast vid november månads utgång för att
förbundet ska komma att träda i kraft den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
• Ny förbundsordning, tjänsteutlåtande, tidsplan och
överlåtelseavtal 2020-09-28

Beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Mälardalens Brand och
Räddningsförbunds (MRS:s) förbundsdirektions förslag till ny
förbundsordning MBR 1 januari 2021.
Kommunstyrelsen godkänner MBR:s förbundsdirektions förslag på
överlåtelseavtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 och ger
kommunstyrelsens ordförande delegation att underteckna
överlåtelseavtalet med MBR.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, VMKF, MBR

Kungsörs kommun
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§ 135
Sammanträdestider för kommunfullmäktige
2021 (KS 2020/328)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2021 till:
11 januari,
8 februari,
8 mars,
12 april,
10 maj,
14 juni,
13 september,
11 oktober,
8 november,
29 november (budgetsammanträde)
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget
annat beslutas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

9
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§ 136
Rivning av silon fastigheten Gösen 7 upphandling (KS 2020/336)
Fastigheten Gösen 7 förvärvades efter beslut i kommunstyrelsen
av kommunen under våren 2020. Lagfart är nu beviljad och
ärendet kan gå vidare med den sedan tidigare beslutade
rivningen.
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har tagit fram
ett underlag för rivningen av Gösen 7 (silon) som är tänkt
att matchas mot inkomna anbud. Rivningen behöver nu
upphandlas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Beslut

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-09-14

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra en
upphandling för rivningen av Gösen 7 (silon).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

, akten
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§ 137
Planbesked och planuppdrag - Tallåsgården
(KS 2020/315)
Kungsörs kommun ansöker om ändring av detaljplanen för att
möjliggöra byggnation för trygghetsboende i Tallåsgården i
Kungsör. Ändringen av detaljplanen (Dp 99) innebär att
Tallåsgården, som idag i detaljplan är angivet som allmänt
ändamål/område, ändras till boendemöjlighet.
För att kunna bygga om fastigheten till boende- och
servicelägenheter så måste detaljplanen ändras.
Ombyggnationen för socialförvaltningens ändamål ska ske i
samverkan med Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB). En
försäljning av fastigheten Tallåsgården, kan bli aktuell.
Beslutsunderlag

Följande dokument ligger till grund för beslutet
• Tjänsteskrivelse från teknisk rådgivare Stig Tördahl 2020-08-19
• Protokoll KS plankommitté 2020-09-01 § 15

KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt
planbesked i enlighet med ansökan.
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för Tallåsgården
i Kungsörs kommun.
Ny detaljplan bekostas av sökande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, plankommittén, kommunstyrelsen
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§ 138
Svar på synpunkt - tättbebyggt område
Torpa (KS 2020/97)
En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs
kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i
Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på
Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt
område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det
har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart
vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen gav i april Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB) i uppdrag att skapa ett förslag på område i Torpa som
ska beslutas vara ”tättbebyggt område”, för att därefter se över
hastighetsgränserna i området. Förslaget som kom återremitterades
sedan för vidare utredning gällande hastigheter samt övrigt ansvar
vid ett eventuellt övertagande. KKTAB föreslår efter vidare
utredning att inte gå vidare med ärendet då kostnaderna och de
åtaganden kommunen tar på sig inte anses motsvara de eventuella
effekter åtgärderna skulle ge. Kommunstyrelsens förvaltning
ställer sig bakom förslaget att i och med detta avsluta ärendet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31
Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-05-24
Karta över föreslaget område 2020-05-18
KS protokoll 2020-04-20 § 55
KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §9
Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17 (finns i akten)
KS protokoll 2020-06-15 §95
Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i
uppdrag att skriva till trafikverket om ett önskemål från
kommunen att sänka hastigheten på vägen och återrapportera
svaret till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avslutar
därmed ärendet.
Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, plankommittén,
kommunstyrelsen, KKTAB, förslagsläggaren
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§ 139
Beslut om samråd – planprogram
Kungsörs tätort (KS 2020/316)
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att ge
kommundirektören i uppdrag att genomföra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. Under arbetets gång,
vilket har förankrats i kommunstyrelsens plankommitté, har
det blivit tydligt att det snarare är ett planprogram som
kommunen är i behov av för att utveckla nya bostadsområden
i tätorten.
Planprogrammet har tagits fram i enlighet med plan- och
bygglagen. Arbetet har visat att den nuvarande översiktplanen
är i otakt med kommunens utveckling och behov av områden
för bostäder och förskolor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

KS överläggning

Planprogram från Ramböll daterad 2020-06-24
Miljöbedömning från Ramböll daterad 2020-06-02
KS plankommittés protokoll 2020-09-01 § 14

Stellan Lund (M) efterfrågar en trafikplan redovisat för
kommunstyrelsens ledamöter.
Madelene Fager (C) meddelar att centerpartiet kommer att lämna
in ett särskilt yttrande i ärendet.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planprogrammet på
samråd. Kommundirektören får i uppdrag att presentera
kommunens trafikplan på ett kommande
kommunstyrelsesammanträde när den är färdigställd.

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören
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§ 140
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för
kommunstyrelseförvaltningen Kungsörs
kommun (KS 2020/90)
På juni månads budgetberedning fick kommundirektören i uppdrag
att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förslag på
besparing på generellt 2 % utifrån presenterade förslag till ramar
2021 exklusive äskanden. Medel motsvarande disponering av
resultatutjämningsreserv (RUR) tilläts därutöver. Eventuella
prioriteringar och konsekvensanalyser skulle framgå. Materialet
presenterades i juni.
På budgetberedning 31 augusti presenterade ny finansprognos och
prognoser för bland annat skatteunderlagsutveckling, BNP och
arbetslöshet. Möjligheter för Kungsör att använda sin
resultatutjämningsreserv (RUR) presenterades också.
KS överläggning

Kommundirektör Claes-Urban Boström presenterar gällande
förutsättningar för kommunstyrelsens förvaltnings ramar och tänkta
effektiviseringar och behov inför 2021. Aktuellt läge gällande
pågående budgetarbete på riksnivå och hur det kan tänkas påverka
Kungsör presenteras.
Madelene Fager (C) yrkar tillägg till beslutet på att genomföra en
extern granskning av kommunstyrelsens verksamheter i syfte att få
förslag på kostnadsbesparande åtgärder.
Efter avslutad överläggning finner ordföranden Mikael Peterson att
de endast återstår ett förslag till beslut.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen tackar för informationen. Kommundirektören får
i uppdrag att genomföra en extern granskning av kommunens
verksamheter inklusive bolagen under hösten i syfte att få förslag på
kostnadsbesparande åtgärder.

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, ekonomichef
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§ 141
Meddelanden
Västra Mälardalens myndighetsförbund har den 17 augusti 2020
besökt kommunens badplatser med anledning av covid-19. Man
har noterat att
-

tvål eller handdesinfektion saknats på toaletterna vid Botten
och Skillingeudd

-

det inte inte var någon trängsel varken på badplatserna eller i
vattnet. Dnr KS 2020/211

Lantmäteriet har underrättat Kungsörs kommun om kommunen nu
är lagfaren ägare till fastigheten Gösen 7, Kungsör. Dnr KS
2020/224
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2020 är
5 264 079 kronor. Dnr KS 2020/330
Protokollsutdrag från:
•

Socialnämnden 2020-08-27, § 68 – Lägesrapport fördjupad
samverkan. Dnr KS 2020/107

•

Arboga kommuns kommunstyrelse 2020-08-25 § 138 Förslag
till fortsatt process utifrån översyn av Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Dnr KS 2020/203

•

Arboga kommun kommunstyrelse 2020-08-25 § 144
Revidering av näringslivsstrategin - tillägg med serviceplan för
Västra Mälardalen. Dnr KS 2018/227

Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

Protokoll från Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 202008-18, §§ 97-112

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-08-28 § 50-67
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
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•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-06-17 § 34-49

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2020-05-15 § 11-27

•

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2020-09-08
§ 113 - 124

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Sjögullsramar. Dnr KS 2020/322

•

Positiv feedback från turist. Dnr KS 2020/329

Undertecknade avtal:
•

ekonomichef Anette Gårlin har undertecknat ramavtal för
skolskjutsar för särskolan. Avtalet gäller 2020-08-17 – 12-31.
Dnr KS 2020/295

•

t.f. kommundirektören Rune Larsen har undertecknat ramavtal
för glasarbeten, rangordnat avtal nr 1. Dnr KS 2020/312

•

Kaffemaskiner till kommunhuset. Avtalspart: Selecta AB. Dnr
KS 2020/320

•

Förlängning av ramavtal - Kemtekniska- hygien-, engångs- och
städmaterial. Avtalet gäller till och med 2022-02-28.
Dnr KS 2020/326

•

Förlängning av ramavtal, Elmaterial och ljuskällor
inköpssamverkan. Avtalet gäller till och med 2022-02-01.
Dnr KS 2020/327

Beviljade tillstånd enligt ordningslagen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

Polismyndigheten har den 24 augusti 2020 beviljat Moderata
samlingspartiet i Kungsör tillstånd enligt ordningslagen för
allmän sammankomst i form av torgmöten klockan 10.0014.00 följande datum: 2020-09-12, 2020-10-10, 2020-11-14
2020-12-12. Dnr KS 2020/298

•

till Stockholm Medical - Uppställning av husbil för
fästingvaccination på torget följande datum: 2021-04-06, 2021Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
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04-20, 2021-05-04, 2021-05-18, 2021-06-01, 2021-06-15,
2021-06-29, 2021-07-13,2021-07-27, 2021-08-10, kl.10.4518.15.Dnr KS 2020/307

Beviljade schakttillstånd (dnr KS 2020/290) till:
•

Mälarenergi Elnät AB – schaktning för reparation av
serviskabel på Källgatan.

•

Mälarenergi Elnät AB – schaktning för anslutning av
fjärrvärme på Bondegatan 8 och Karlavägen 5.

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd (Dnr KS 2020/4):

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

transportdispens TRV 2020/81906 för fordon BOH443,
XEL393 (Krossteknik AB). Färdväg: Haninge - Kungsör och
omvänt. Giltighetstid: 24 augusti - 21 november 2020.
Beslutet har senare återkallats.

•

transportdispens TRV 2020/82797 för fordon KTG997,
SBZ805 (Tunghantering i Norrköping AB). Färdväg: Haninge
- Hallsberg och omvänt. Giltighetstid: 24 augusti 22 september 2020.

•

transportdispens TRV 2020/82860 för fordon BOH443,
XEL393 (Krossteknik AB). Färdväg: Haninge - Kungsör och
omvänt. Giltighetstid: 24 augusti - 21 november 2020.

•

transportdispens TRV 2020/84352 för HEAB. Färdväg: Örebro
- Eskilstuna. Giltighetstid: 3september – 2 oktober 2020.

•

transportdispens TRV 2020/83323 för fordon: JPK269,
TGC988 (m4 gruppen AB). Färdväg: Kungsör - Norrköping.
Giltighetstid: 26 augusti - 24 september 2020.

•

transportdispens TRV 2020/82963 (Morgan Nyman AB).
Färdväg: Skövde - Haninge. Giltighetstid: 26 augusti - 24
september 2020.

•

transportdispens TRV 2020/83590 för fordon: YRL082,
XJZ782 (m4 gruppen AB). Färdväg: Kungsör - Norrköping.
Giltighetstid: 28 augusti - 27 september 2020
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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•

transportdispens TRV 2020/82057 för fordon: YJT766,
TWY061 (m4 gruppen AB). Färdväg: Kungsör – Norrköping.
Giltighetstid: 7 september – 5 december 2020.

•

transportdispens TRV 2020/86129 för Morgan Nyman AB.
Färdväg: Skövde – Nykvarn. Giltighetstid: 7 september –
6 oktober 2020

Kommuner och Regioners cirkulär:
• 20:32 – Budgetförutsättningar för åren 2020-2023
• 20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19
• 20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och
BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av
Covid-19
• 20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligtPAN vid avstängning som
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
• 20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro
vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under
coronapandemin
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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