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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 15 juni 2020, klockan 16.00-17.30. 

 

Beslutande Mikael Peterson (S), ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer 
Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene 
Fager (C), Petter Westlund (C) och Lars-Gunnar Andersson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Anders Frödin (SD)  

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Marita Pettersson (S), Marie Norin Junttila (S), Ewa Granudd (M), 
Kenneth Axelsson (KD), Lina Johansson (C) och Annicka Eriksson (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommundirektören Claes-Urban Boström, Sara Linge KPMG § 89, näringslivschef Ida-

Maria Rydberg § 89 och kanslichefen Josephine Härdin 

 

Utses att justera Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Lars-Gunnar Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-06-17, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       89-104 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2020-06-15, §§ 89-104 
Datum då anslag  
sätts upp 2020-06-17  Datum då anslag  

tas ned 2020-07-08  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2020-06-15 
 

89 Information 
90 Svar på medborgarförslag – Bensin och dieselfritt centrum 
91 Svar på medborgarförslag - Sätt inte ut betonghinder på vägarna 
92 Svar på medborgarförslag - Belysning på stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i 

Valskog 
93 Svar på motion – Trygghetsbostäder på Tallåsgården 
94 Översyn Västra Mälardalens Kommunalförbund 
95 Förslag på område i Torpa som ska beslutas vara tättbebyggt område 
96 Regional utvecklingsstrategi, RUS 
97 Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2020 
98 Serviceplan Västra Mälardalen – ett tillägg till befintlig näringslivsstrategi 
99 Slutrapport på motion - Torget i Valskog 
100 Slutrapport på medborgarförslag – Vindskydd på Åsen 
101 Slutrapport, motion - Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstation och 

Bagarns 
102 Meddelanden 
103 Övriga frågor 
104 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 89 
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
 

a) 16.00 resultat av översyn Västra Mälardalens Kommunalförbund  
Sara Linge, KPMG 
Presentation gavs av utskickat material inför beslut § 94. 
 

b) 16.30 Uppföljning Näringslivspaketet  
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
Information ges om utfall kring beslut av gymnasieluncher och 
lättnader från bolagen gällande hyror. Nu arbetas bland annat 
med myndighetsutövning, dialogmöten kring fler åtgärder i 
Västra Mälardalen, rundringning från nyföretagarcentrum och 
besöksnäringen.  
 

c) Ekonomi  
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Inga nya signaler sedan senaste uppföljningen 

 
d) Fördjupad samverkan 

Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Samverkan utvecklas starkt bland annat inom socialtjänsten för 
närvarande och övergår mer och mer i naturligt samarbete utan 
behov av styrgrupp för att detta ska ske. 
 

e) Avrapportering av tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande 
sammanhållet cykelnät, (KS 2015/320) 
Stefan Lejerdahl, strateg 
Uppföljning/verkställighet utifrån beslutet i kommunfullmäktige. 
Kungsörs kommun lyfter regelbundet upp behovet av ett 
cykelnät mellan kommunerna Kungsör, Köping och Arboga i 
sina träffar med Trafikverket, Region Västmanland och berörda 
kommuner. En eventuell cykelväg mellan Kungsör och Köping 
behandlas inom ramen för en åtgärdsvalstudie gällande väg 250 
och rv 56. 
 

f) Avrapportering av tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande 
budget (KS 2019/163) 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Avrapportering gavs av de pågående uppdragen att 

• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess 
organisering samt eventuellt inrätta den under 
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra 
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att 
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  

• Att utreda och ta fram förslag på nya exploateringsförut-
sättningar för bostäder och industrimark. 

 
g) Avrapportering av länets samverkan gällande Covid-19. 

Mikael Peterson, ordförande. 
 
Samverkan gällande Covid-19 sker varje torsdag och de flesta 
myndigheter i länet meddelar för närvarande ingen påverkan. 
 
 

Beslut             Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

  
§ 90 
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 
miljözoner då området inte kan sägas vara särskilt miljökänsligt 
och då inga problem med luftkvalitet och föroreningar 
förekommer. Därmed finns ingen möjlighet att med förbud styra 
vilka fordon som får framföras där.   
Däremot anser kommunen att arbetet med att minska 
användningen 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 
• KF protokoll 2019-11-25 §179 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen 

ovan och tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 91 
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 
påvisat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i 
Kungsörs kommun. 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. 

 
KS överläggning Niklas Magnusson (M) yrkar på förslag till bifall till 

medborgarförslaget.  
 Mikael Peterson (S) yrkar på förslag till avslag på 

medborgarförslaget.  
 

Ordförande Mikael Peterson ställer Niklas Magnussons 
bifallsyrkande mot Mikael Petersons avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Petersons 
förslag till avslag på medborgarförslaget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulf Johansson  
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-05-04 § 58 
• Yttrande från KKTAB 2020-05-26 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 92 
Svar på medborgarförslag – Sätt upp 
belysning 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 
kommunstyrelsen 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 
åtgärden, och kostnaden beräknas till 45 500 kronor. 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget. 
 
Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör sedan 
bör beakta är att ytterligare investeringar under år 2020 inte 
är möjligt inom beslutad investeringsram. Övriga önskemål 
eller behov behöver hänskjutas till budget 2021 och framåt. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 
• KF protokoll 2020-05-04 § 57  
• Yttrande från KKTAB 2020-05-22 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 
 Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger KKTAB 

uppdraget att genomföra åtgärden till en maximal kostnad av   
 45 500 kronor.   
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 93 
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 
kommundirektören fick uppdraget i samband med budgetbeslutet i 
november 2019 att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i 
Kungsörs kommun. Sedan dess har ett arbete om kommunens 
totala lokalplanering och förvaltning redovisats i en framtidsdag 
där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En arbetsgrupp är 
bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de 
omflyttningar och nyproduktioner som måste till. 
 
Tallåsgården ingår i en planerad kedja av identifierade 
verksamhetsbehov av lokaler. Då allt hänger ihop så måste också 
arbetet göras utifrån att det är så. Lokalkostnader är en stor del av 
kommunens kostnader så att göra helhetslösningar när så är 
möjligt är det mest ekonomiskt fördelaktiga. 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar på förslag till bifall till motionen. 
 Mikael Peterson (S) yrkar på förslag till avslag på motionen.  
 

Ordförande Mikael Peterson ställer Madelene Fagers (C) 
bifallsyrkande mot Mikael Petersons avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Petersons 
förslag till avslag på motionen. 

 
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 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-22 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att 
kommunfullmäktige redan den 25 november 2019 gett 
kommundirektören 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 
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§ 94 
Översyn av Västra Mälardalens 
KommunalFörbund (KS 2020/203) 

 
KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings 
kommun 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 förslag till fortsatt process vilka i stort överensstämmer 
med rapportens förslag. Förslagen har presenterats för direkt-
ionen 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: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektörerna i Kungsör, Arboga, 
Köping och Surahammar 2020-04-28 

• KPMG:s rapport 2020 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunfullmäktige beslutar att 
•  samordningen av processer ses över av extern aktör med 

förslag till lösning under 2020. 
• vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser 

över beställningarna/basöverenskommelserna så att de 
överensstämmer med behov och möjlig leverans. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

 

• fakturaskanningen ses över i sin helhet 
• stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa 

möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så 
kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna.  
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kommunstyrelsen, KKTAB, förslagsläggaren 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 95 
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 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 har nu inkommit enligt 
bilagd karta. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom 
förslaget. 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning framkommer 
frågor kring kostnadsaspekten och vilka åtgärder som 
egentligen kan genomföras om området klassas som 
tätbebyggt.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• 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) 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att 

kompletteras med vilka hastigheter som planeras att 
ändras och vilka övriga åtgärder som planeras och 
vilket ansvar det innebär bland annat ekonomiskt om 
området klassas som tätbebyggt.  
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§ 96 
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 synpunkter på förslaget till en ny regional 
utvecklingsstrategi för Västmanlands län.  

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

 
KS överläggning Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget. 
 

Ordförande Mikael Peterson finner efter avslutad överläggning 
att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
ställa sig bakom förslaget till regional utvecklingsstrategi 
inklusive tillägg om covid-19. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18 
• Protokollsutdrag Strategisk regional beredning 2020-04-03 §22 
• Utkast Regional utvecklingsstrategi 2020-04-14 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till regional 
utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19. 
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§ 97 
Regional elevhälsosamordning – fortsättning 
efter 2020, (KS 2019/180) 

 
I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för 
elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Förslaget om 
funktionen 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, 
förslagsvis 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 % av den totala kostnaden 
vilket betyder 15 000 kronor/år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag Strategisk regional beredning 2020-04-03 §29 
• Bilaga Regional elevhälsosamordning  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förlängt 
projekt gällande regional elevhälsosamordning till 2021-12-
31. 
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§ 98 
Serviceplan för Västra Mälardalen - ett tillägg 
till befintlig näringslivsstrategi (KS 2018/227) 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en gemensam 
näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. För att företag ska 
kunna söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen 
som sökande verkar i ha aktuell serviceplan.  
 
Syfte med serviceplanen är att också att öka förståelsen och 
kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen 
med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn 
till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta 
ut pengar samt post- och apotekstjänster. I planen beskrivs 
prioriteringar när det gäller service på landsbygden och hur vi 
arbetar med dessa. 

 
KS överläggning Petter Westlund (C), undrar över innehållet i planen och om inte 

fler områden behövs pekas ut tydligare.  
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27 
med förslag till Serviceplan Västra Mälardalen  

 
Beslut Kommunstyrelsens antar föreslagen serviceplan, som en del i 

Västra Mälardalens gemensamma näringslivsstrategi. De 
områden som är berörda kompletteras i bilaga till planen.  
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§ 99 
Slutrapport motion – Torget i Valskog (KS 
2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslog i en motion att avlägsna 
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga. 
 
Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen och beviljade medel med 
13 500 kronor för inköp av sittgrupp.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB (KTAB) har nu slutrapporterat 
ärendet. KKTAB har utfört bortforsling av kabeltrummor och 
inköpt ett bänkbord lika som de befintliga. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109 
• Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen 

Stig Tördahl 2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 145 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11 § 147 
• Slutrapport KKTAB 2020-05-26 

 
 

Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 
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§ 100 
Slutrapport medborgarförslag – Vindskydd 
på Åsen (KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslog i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. Förslaget fick 
bifall. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har nu lämnat slutrapport 
i ärendet. KKTAB har utfört byggnation av vindskyddet på samma 
plats som det tidigare vindskyddet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 

2019-09-30 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 143 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 145 
• Slutrapport Kungsörs Kommunteknik AB 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten 
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§ 101 
Slutrapport motion – Ombyggnation av 
övergångsställe vid järnvägssstationen och 
Bagarn´s (KS 2019/35) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta 
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s 
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är 
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare. 
 
Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen och gav Kungsörs 
Kommunteknik AB uppdraget och beviljade investeringsmedel på 
42 000 kronor för inköp och montering av skyltar med blinkande 
ljus vid knapptryckning för övergångsstället vid Bagarn´s och att 
övergångsstället vid järnvägsstationen ses över i samband med 
ombyggnation av resecentrum. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB har nu slutrapporterat ärendet. 
Övergångsställena är försedda med skyltar som blinkar vid 
knapptryckning.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 148 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 150 
• Slutrapport från Kungsörs Kommunteknik AB 2020-05-26 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 
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§ 102 
Meddelanden 

 
Trafikverket har fått dispens från biotopskydds-bestämmelserna 
för avverkning av 2 lönnar i en allé vid väg 250 i Kungsörs 
kommun. Dnr KS 2020/201 
 
SKR:s  sammanträdesplan för 2021. Dnr KS 2019/369 
 
Västmanlands Kommuner och Regioner informerar om att 
Kungsörs kommun ska betala 227 000 kronor i förbundsavgift 
2021. Dnr KS 2020/212 
 
Frivillig resursgrupp, FRG - verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning 2019. Dnr KS 2020/214 
 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Kungsör - Stockholm för M4 gruppen AB mellan 14 
maj och 11 augusti 2020. Dnr KS 2020/4 

• mellan Kungsör - Norrköping för M4 gruppen AB mellan 29 
maj och 26 augusti 2020. Dnr KS 2020/4 

 
Kommundirektör Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg 
Stefan Lejerdahl har den 12 maj 2020 lämnat synpunkter till 
Region Västmanland på ett förslag till regional forsknings- och 
utvecklingsstrategi. Dnr KS 2020/188 
 
Auktorisationsnämnden för den nationella turistinformations- och 
turistcenter har godkänt auktorisation 2020 för Kungsörs turist-
information från och med den 1 juni 2020. Dnr KS 2020/155 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund - verksamhetsrapport för 
januari-april 2020. Dnr KS 2020/172 
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Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i 
år 23 ansökningar om flagga lämnats in. Tre har fått hämta varsin 
flagga i kommunhuset den 5 juni. Dnr KS 2020/196 
 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:   

• Restaurang Phoenix – uteservering, perioden 2020-05-25 -
2020-09-30. Dnr KS 2020/198 

• Sandå Sverige AB - Uppställning av lift samt inhägnat 
arbetsområde på Kinnekullevägen 1 under perioden  
2020-06-01 - 2020-07-03. Dnr KS 2020/208 

 
Beviljade schakttillstånd till: 

• IP-Only - Västerlånggatan 25 Valskog under perioden  
1 – 30/6. Dnr KS 2020/3 

• Netel AB – Bleckkärlsgränd och Kungsgatan under perioden 
1/6 – 1/9 2020. Dnr KS 2020/3 

Skanska Industrial Solutions AB - Godkänd trafikanordningsplan – 
renovering av bro vid Skvalbacken, avstängning av gata under 
perioden 25/5 – 16/9 2020. Dnr KS 2020/4 

 
Protokollsutdrag från: 

• Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2020-05-12, § 85 
Yttrande över länsstyrelsens rapport. KS 2020/116 

• BUN 2020-05-27 § 27 Delårsbokslut per den 30 april 2020. 
Dnr KS 2020/199 

• BUN 2020-05-27, § 28 Budget 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen. Dnr KS 2020/90 

• SN 2020-05-19, § 41 Delårsbokslut per den 30 april 2020.  
Dnr KS 2020/199 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från KFAB 2020-05-14. Dnr KS 2020/211 
  
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  
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• Anpassning för funktionshindrade på gångbanor.  
Dnr KS 2020/210 

• Vindskyddet vid Hagaskolan. Dnr KS 2020/215 
 

 
Kommuner och Regioners cirkulär: 

• 20:27 Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård 
för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 103 
Övriga frågor 
 
Följande frågor togs upp  
 
• Niklas Magnusson (M) 

Fråga ställs gällande slutrapport av centrumprojektet. 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer till nästa möte. 
 

• Ewa Granudd (M) 
Fråga ställs med anledning av möte med KFAB att flyttande till 
kommunen som fått kommunal anställning idag har förtur till bostad. 
Detta är en styrelsefråga för KFAB. 
 

• Lars-Gunnar Andersson (SD) efterfrågar svar på sin motion gällande 
allaktivitetsplan i Valskog.  
Mikael Peterson (S) svarar att svaret kommer att komma, men efter att 
representanter för kommunen träffat Värna Valskog efter sommaren. 
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§ 104 
Hälsningsord 
Ordföranden Mikael Peterson (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  
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