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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 31 augusti 2020, klockan 16.00-17.45. 

 

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), Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar Andersson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare  

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Marita Pettersson (S), Elisabeth Kjellin (S), Marie Norin Junttila (S), 
Joel Petersson (V), Ewa Granudd (M), Kenneth Axelsson (KD), Lina Johansson (C), Anders 
Frödin (SD) och Annicka Eriksson (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommundirektören Claes-Urban Boström, skolskjutssamordnare Mia Nilsson Köpings 

kommun, § 105, administrativ chef Lars Holmgren Köpings kommun, § 105, biträdande 
barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall § 105, chef för trafikplanering Thony Lundberg 
Svealandstrafiken, § 105 och kanslichefen Josephine Härdin 
  

Utses att justera Lars-Gunnar Andersson  
Ersättare för 
justerare Linda Söder Jonsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-09-01, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       105-128 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Lars-Gunnar Andersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2020-08-31, §§ 105-128 
Datum då anslag  
sätts upp 2020-09-02 Datum då anslag  

tas ned 2020- 09-23 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2020-08-31 
 
105 Information 
106 Svar på medborgarförslag – Bygg tennisbanor mellan Centralvallen och 

grusparkeringen vid vårdcentralen 
107 Svar på motion – barn- och medborgardialoger 
108 Svar på motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
109 Svar på motion – Bullervall vid E20 
110 Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden 
111 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
112 Ändring av regler för färdtjänst – till och från arbete 
113 Svar på remiss gällande förslag av ny organisation Räddningstjänsten 
114 Yttrande till Trafikverket – Förslag till föreskrifter för väg 56. 
115 Yttrande till Trafikverket – Förslag till föreskrifter för väg 250 
116 Nyckeltalsrapport Q4 2019 
117 Lägesrapport – verkställande av svar på motion –  belysning Söders gärde 
118 Föroreningsskada Björskogs skola –  begäran om medel 
119 Skillingepaviljongen – möjlighet till förvärv 
120 Slutredovisning motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
121 Slutredovisning medborgarförslag – Ledstänger på Drottningtorget 
122 Slutrapport medborgarförslag – Sätt upp belysning stigen mellan Bergsgatan 18 

och 20 i Valskog 
123 Slutrapport medborgarförslag – Basketkorgar på Västerskolans skolgård 
124 Avrapportering uppdrag - Serviceplan för Västra Mälardalen - ett tillägg till 

befintlig näringslivsstrategi 
125 Meddelanden delegationsbeslut 
126 Meddelanden 
127 Ny förskola Kinnekulle 
128 Övriga frågor 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 105 
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
 

a) Information om gällande avtal för skolskjutsar 
Skolskjutssamordnare Mia Nilsson, Köpings kommun, 
administrativ chef Lars Holmgren, Köpings kommun, chef för 
trafikplanering Thony Lundberg, Svealandstrafiken, samt 
biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall, 
Kungsörs kommun. 
 

b) Ekonomi, aktuellt läge 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
 
Prognos för helåret 2020 är för närvarande ett överskott på cirka 
10 miljoner kronor. Budgetberedningen beslutade på 
förmiddagens möte att budgetbeslutet gällande 2021 kommer tas 
i november. 

 
c) Fördjupad samverkan 

Kommunalråd Mikael Peterson, Kommundirektör Claes-Urban 
Boström 
 
Kommunstyrelsen informeras bland annat om att styrgruppen för 
fördjupad samverkan har avvecklats tills vidare men att arbetet 
med samverkan mellan verksamheter i kommunerna fortsätter.  
 

d) Räddningstjänsten 
Kommunalråd Mikael Peterson 
 
Beslutet om ny organisering är förskjuten en månad, på dagens 
kommunstyrelsesammanträde behandlas remiss på nytt förslag. 
 

e) Krishanteringsrådet 
Kommunalråd Mikael Peterson 
 
På senaste mötet i regionen presenterades fortsatt kontrollerat 
läge gällande covid-19. 
 

Beslut             Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 106 
Svar på medborgarförslag – Bygg 
tennisbanor mellan Centralvallen och 
grusparkeringen 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 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.  
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor 
inomhus 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 
 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 107 
Svar på motion – barn- och 
medborgardialoger (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 
gällande bland annat detaljplaner och Kungsörs utveckling. Ett 
digitalt forum saknas dock och detta föreslås utvecklas.  

KS överläggning Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar bifall till 
motionen i sin helhet. 

 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens 
förslag. 

 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Mikael Peterson de 
två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelseberedningens förslag. 

  
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 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

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. 



 

Reservation gällande svar på motion om barn- och medborgardialoger KS 2020/12 
 

Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för vårt förslag om 

bifall till motionen att införa barn- och medborgardialoger i Kungsörs kommun. Det är 

bra att det finns ett fungerande elevråd där eleverna från Kungsörs skolor får tycka till 

om sin skola och arbetsmiljö. Glädjande är också att det nu kommer att startas ett 

projekt, Framtidens Kungsör, på Kung Karls skola. Att ställa ut ett planprogram ser vi 

däremot som en självklarhet. Centrumprojektet utgick från förslag som invånare lämnat 

in 10 år sedan.  

Det finns däremot betydligt mer att önska vad gäller invånares möjlighet att tycka till om 

det som sker på orten. Det är av den anledning som vi i en motion har föreslagit att 

kommunen inför barn- och medborgardialoger.  Det finns otaliga exempel på hur en 

kommun kan arbeta med dialoger runt om i landet och vi tycker inte att Kungsör. Det 

kan ske digitalt men också genom fysiska träffar på mötesplatser, i bostadsområden och 

liknande. Att införa medborgardialoger skulle vara ett sätt att skapa bättre möjligheter 

för Kungsörs invånare att vara delaktiga i utvecklingen av Kungsör.  

Centerpartiet tycker att det är oerhört synd att kommunen återigen inte tar chansen att 

införa dialoger med invånare och skattebetalare i Kungsör. Med anledning av ovan yrkar 

vi på bifall till motionen. 

 

För Centerpartiet den 1 september 2020 

 

Madelene Fager, Ledamot    

Petter Westlund, Ledamot 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 108 
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. 
Kommunstyrelsen 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) 
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165 
• Yttrande KKTAB 2020-01-31 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10 
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 19 
• Rapport från KKTAB 2020-05-26 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beviljar motionen och 
finansiering sker ur investeringsmedlen 2020. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 109 
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 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Region Västmanland 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 110 
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 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 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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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Arboga kommun, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 111 
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 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
  
 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 

 

 
§ 112 
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 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag:  
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 

MBR, VMKF 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 113 
Svar på remiss gällande förslag av ny 
organisation Räddningstjänsten (KS 2020/53) 
Frågan om framtida organisering av räddningstjänsten, idag 
placerad i Västra Mälardalens KommunalFörbund, har utretts en 
tid.  
Per Vikner, tillförordnad förbundsdirektör för Mälardalens Brand 
och Räddningsförbund (MBR), har på begäran tagit fram en 
tjänsteskrivelse gällande övertagande av räddningstjänsten från 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. I den ställer sig MBR 
positiv till detta. 
En tidsplan har tagits fram och förslag till ny förbundsordning, 
ärendeframställan och utkast till överlåtelseavtal finns nu på 
remiss till respektive kommunstyrelse. Svaret ska vara inkommet 
senast 10 september. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen i Kungsör har skrivit ett förslag till 
svar på remissen med synpunkter gällande snar redovisning av 
inträdesavgiften och hanteringen av anläggningstillgångar.  

 
Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Utkast till ny förbundsordning, tidsplan, överlåtelseavtal och 
ärendeframställan från MBR 2020-08-17 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens svar på 

remissen som sitt eget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Trafikverket, Stefan Lejerdahl, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 114 
Yttrande till Trafikverket – Förslag till före-
skrifter för väg 56. TRV 2020/18016  
(KS 2020/233) 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig 
över förslag på nya föreskrifter gällande väg 56 samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2012:59) om hastighetsbegränsning på väg 56 i 
Västmanlands län. Förslaget innebär att hastigheten 
sänks från 90 km/h till 80 km/h på sträckan Sala-
Uppsala länsgräns. Sänkningen är tillfällig. När vägen 
byggts om år 2027 kommer hastigheten att höjas till 100 
km/tim. 
 
I sitt svar skriver kommunstyrelseförvaltningen att det 
vore bra att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets 
remisser genom att vägsträckorna markerades på en 
karta och att den längre restiden redovisas per sträcka. I 
sak finns dock inget att erinra mot förslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Trafikverkets remiss 2020-06-12 med tillhörande 
konsekvensbeskrivning och förslag till föreskrift  

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande 2020-07-27 
 

Beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Trafikverket (inklusive hela yttranden), Stefan Lejerdahl, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 115 
Yttrande till Trafikverket – Förslag till föreskrifter 
för väg 250. TRV 2020/18000  
(KS 2020/231) 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över 
förslag på nya föreskrifter gällande väg 250, Västmanlands 
län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2009:192) om hastighetsbegränsning på väg 250 i 
Västmanlands län. Förslaget innebär att hastigheten sänks 
från 90 till 80 km/h på sträckan Kungsör-Köping samt på 
sträckan Köping-Kolsva. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till 
yttrande bland annat att Kungsörs kommun anser att 
hastigheten inte ska ändras på sträckan mellan Kungsör och 
Köping innan beslut om vilken åtgärd som ska genomföras i 
enlighet med åtgärdsvalsstudien. Vägsträckan mellan 
Kungsör och Köping har relativt god standard och säkerhet. 
Vägen är bred, har få sidohinder och sikten är mycket 
bra/bra på den större delen av sträckan. 
 
I sitt svar skriver kommunstyrelseförvaltningen också att det 
vore bra att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets 
remisser genom att vägsträckorna markerades på en karta 
och att den längre restiden redovisas per sträcka.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Trafikverkets remiss 2020-06-12 med tillhörande 
konsekvensbeskrivning och förslag till föreskrift  

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande 2020-07-27 
 

Beslut Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun anser att hastigheten 
inte ska ändras på sträckan mellan Kungsör och Köping 
innan beslut om vilken åtgärd som ska genomföras i enlighet 
med åtgärdsvalsstudien som pågår. Kommunstyrelsen ställer 
sig bakom hela remissyttrandet från förvaltningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Sandra Persson 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 116 
Nyckeltalsrapport Q4 2019 (KS 2019/240) 
Utvecklingsenheten har tagit fram en nyckeltalsrapport för hela 2019. 
Den innehåller data gällande medborgare, medarbetare, miljö och 
ekonomi.  
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Nyckeltalsrapport Q4 2019 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger 

nyckeltalsrapporten till handlingarna.   
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§ 117 
Belysning Söders gärde - Lägesrapport 
gällande verkställande av svar på motion – 
(KS 2015/213) 

Jenny Andersson (KD) föreslog i en motion 2015 att belysning ska 
sättas upp längs grusvägen mellan Rybacksvägen och Torsgatan – 
Söders gärde. Det är ett populärt promenadstråk. Motionären 
föreslog solcellslampor för en lägre kostnad i längden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kungsörs KommunTeknik AB lämnade 2015 ett yttrande att de ser 
positivt på förslaget, dock inte med solcellsbelysning. De förordar 
en traditionell belysning då solcellsbelysning fungerar sämre på 
vinterhalvåret. Kostnaden beräknades till ca 390 000 kronor. 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015 att lämna uppdraget 
till Kungsörs KommunTeknik AB och att det innefattade även 
undersökning om det finns möjlighet till bidrag för belysning. 
Motionen ansågs därmed besvarad. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB föreslog sedan att traditionell 
belysning anläggs då solcellsbelysning har mycket sämre funktion 
under vinterhalvåret då bra belysning är önskvärd.. 
Medfinansieringsbidrag med 50 procent av kostnaden söktes hos 
Trafikverket. Kommunfullmäktige tillstyrkte då förslaget med 
354000 kr under förutsättning att medfinansiering av projektet 
beviljades och lämnade uppdraget till Kungsörs KommunTeknik 
AB för genomförande. Rapport har nu lämnats att arbetet pågår 
och beräknas färdigställas under september-oktober 2020. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD)  
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2019-03-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12 § 138 
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2015-08-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-08 § 44 
• KKTABs lägesrapport 2020-05-25 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten. 
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§ 118 
Föroreningsskada Björskogs skola –  
begäran om medel (KS 2020/287) 
 
På Björskogsskolan skolgård har det vid flera tillfällen kommit 
upp trögflytande asfaltliknande material. Detta har grävts bort och 
det har fortsatt uppstå nya fläckar med blödande asfalt. Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB) har fått klagomål på nedsmutsade 
inventarier och kläder hos skolbarnen. 
Utredning har gjorts och åtgärder behövs vidtas och är planerade 
till vecka 44 under höstlovet. Beräknad kostnad är 1,5 miljoner 
kronor. 
KKTAB föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 500 000 kr till 
avhjälpandåtgärder med anledning av föroreningsskada, Björskogs 
skolans skolgård, Berg 2:5, Kungsörs kommun. Faktisk kostnad 
kommer att faktureras. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• KKTABs Tjänsteskrivelse 2020-07-28 inklusive 
kostnadskalkyl och undersökningsrapport 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar 1 500 000 kr till avhjälpandåtgärder 

med anledning av föroreningsskada, Björskogs skolans skolgård, 
Berg 2:5, Kungsörs kommun. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 119 
Skillingepaviljongen – möjlighet till förvärv 
(KS 2020/289) 
 
Skillingepaviljongen står i dagsläget oanvänd på en för Kungsör 
attraktiv plats i kommunen. Ägarna sedan 2008 kommer inte 
längre bedriva verksamhet som det är tänkt och kommunen har 
möjlighet att i strategiskt syfte förvärva fastigheten. 
Dialog med ägarna har förts, värdering gjorts av mäklare och ett 
köpekontrakt undertecknats som träder i kraft om 
kommunstyrelsen godkänner förvärvet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-29  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förvärva Skillingepaviljongen på 

fastigheten Skillinge 2:225 till ett belopp av 550 000 kronor och 
godkänner köpeavtal och köpekontrakt som upprättats och 
undertecknats av tillförordnad kommundirektör Rune Larsen 30 
juni 2020. 
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§ 120 
Slutredovisning 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. 
Kommunstyrelsen bad då förvaltningen titta på ärendet igen för att 
avgöra om åtgärden kunde ske inom årets investeringsram. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog då att investeringen görs 
inom årets ram. 
 
Åtgärden är nu genomförd och slutrapporterad av KKTAB 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165 
• Yttrande KKTAB 2020-01-31 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10 
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 19 
• Rapport från KKTAB 2020-05-26 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05 
• Slutrapportering KKTAB 2020-07-23 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens tackar för slutrapporten 
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§ 121 
Slutredovisning medborgarförslag – 
Ledstänger på Drottningtorget (KS 2019/326) 

Anita Larsson föreslog i ett medborgarförslag att minst fyra led-
stänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje 
trappa. Förslagsställaren menade att det är svårt för vingliga och 
lite äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor 
fallrisk.  
 
Ärendet var hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. De 
ansåg inte att det är nödvändigt med ledstänger på alla sidor men 
föreslår en ledstång i trappen som vetter mot livsmedelsbutiken till 
en kostnad av 30 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beviljade detta och KKTAB har nu 
slutredovisat att uppdraget är utfört. 
 

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 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 59 
• Tjänsteskrivelse Kungsörs KommunTeknik AB 2020-07-23 

 
 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 
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§ 122 
Slutrapport medborgarförslag – Sätt upp 
belysning stigen mellan Bergsgatan 18 och 
20 i Valskog (KS 2020/55) 

Jennie Ström föreslog i ett medborgarförslag att gatubelysning 
skulle 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 vilka föreslog att genomföra 
åtgärden. Kommunfullmäktige tillstyrkte förslaget och nu är 
arbetet genomfört och slutredovisat. 
 
 

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 
• KF protokoll 2020-05-04 § 57  
• KS protokoll 2020-06-15 § 9 
• Slutrapport från KKTAB 2020-07-29 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens tackar för slutrapporten 
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§ 123 
Slutrapport medborgarförslag – 
Basketkorgar på Västerskolans skolgård (KS 
2018/293)  
Ille och Anders Persson föreslog att kommunen ska sätta upp 
basketkorgar på Västerskolans skolgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade sedan ett yttrande och 
kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget och sätta upp 
basketkorgar på Västerskolans skolgård. Barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att verkställa och 
finansiera beslutet. Uppdraget anses nu genomfört genom att en 
portabel basketkorg införskaffats till skolgården. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 41 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17 § 42 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten 
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§ 124 
Avrapportering uppdrag - 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. 
 
Kommunstyrelsens antog serviceplanen i juni 2020, med 
tillägget att de områden som är berörda kompletteras i bilaga till 
planen. Statistik för berört område bifogas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15 § 98 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för avrapporteringen  
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§ 125 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 8 juni 2020 § 8, 
beslutat betala ut nybildningsbidrag till Vision förening med 1000 
kronor. Dnr KS 2020/222 
 
Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungsörs 
kommuns lokala trafikföreskrifter: 

• 1960 2020:3 – på Profilgränd får fordon inte parkeras.  
Dnr KS 2020/269 

• 1960 2020:1 – tidsbegränsad parkering på Birkagatan, 
Kungsör. Dnr KS 2020/271 

• 2020:2 - tidsbegränsad parkering på Prästgatan.  
Dnr KS 2020/270 

• 1960 2020:5 - hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område 
Valskog. Dnr KS 2020/272  
 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 
 
Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en remiss till Svenska 
institutet för standarder - Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dnr 
KS 2020/217 
 
Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020. 

 
Revisorerna i Region Västmanland har granskat 
Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av 
hjälpmedel. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den interna 
kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service 
av hjälpmedel. Dnr KS 2020/236 
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg har svarat på enkät gällande 
betaltjänster till Länsstyrelsen Dnr KS 2020/286 
 
Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken:  

• Skillingeudds badplats. Dnr KS 2020/53 

• Ekuddens strandbad. Dnr KS 2020/254 

• Botten strandbad. Dnr KS 2020/255 
Protokollsutdrag från: 

• VMMF 2020-06-17 § 44 Verksamhetsrapport januari - april 
2020. Dnr KS 2020/172 

• VMMF 2020-06-17 § 45 Strategisk och ekonomisk plan 2021-
2023 samt handling. Dnr KS 2020/189 

• Fagersta kommuns kommunfullmäktige 2020-06-15 § 77 
Regional utvecklingsstrategi, RUS. Dnr KS 2020/179 

• Regionfullmäktige 2020-06-16 § 44 Revisionsberättelse för 
Region Västmanland och beviljande av ansvarsfrihet för 2019 
års verksamhet. Dnr KS 2020/244 
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• Köpings kommuns kommunfullmäktige 2020-06-15 § 48 
Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund. Dnr KS 2020/94 

• Surahammars kommuns fullmäktige 2020-05-18 § 30 
Årsredovisning 2019 - Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Dnr KS 2020/94 

• Köpings kommun - KS AU 2020-06-16 § 182 Översyn av 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, rapport. Dnr KS 
2020/203 

 
Protokoll/minnesanteckningar från: 

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

• Kungsörs Kommunföretag AB 2020-05-26 § 1-11 

• Kungsörs Fastighetsbolag AB 2020-05-14 § 1974 – 1983.  
Dnr KS 2020/211 

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-05-27 § 11 – 15 

• Kungsörs Vatten AB 2020-05-27 § 10 – 13 

• Kungsörs Grus AB 2020-05-18 § 1 – 11 

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

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-06-10 § 16 - 19 

• Kungsörs Vatten AB 2020-06-10  § 14 - 17 

• Kungsörs Fastighetsbolag AB 2020-06-11 § 1984 – 1995  
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Förbättra centrum. Dnr KS 2020/239 

• Stenigt på Bottens badplats. Dnr KS 2020/251 

• Torgkiosken?? Dnr KS 2020/262 

• Begränsa gässen vid Åparken. Dnr KS 2020/266 

• Åtgärder under Corona Covid-19 på servering.  
Dnr KS 2020/282 
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• Tillhåll vid gästhamnen. Dnr KS 2020/291 

• Cykelvägen mellan Dammen och Lockmora har blivit skrapad 
så det kommit upp massor med sten och är svårt att cykla på 
och omöjligt att komma fram med rullstol. Dnr KS 2020/284 

• Ramar och skyltar för Sjögull. Dnr KS 2020/285 

• Utvärdering av ny cykelled Torpa – Lockmora. Dnr KS 
2020/297 

• Cykelvägar i KAK (Kungsör Arboga Köping) via Valskog. 
Dnr KS 2020/301 

• Trafiksituation väg 250, Kungsgatan i Kungsör. Dnr KS 
2020/302 

• Bryggor på Allmän mark, Dnr KS 2020/303 

• Täckning sjögull, Dnr KS 2020/306 
 
Undertecknade avtal: 

• Förlängning av avropsavtal, Entrémattor - under perioden 
2020-06-04 – 2022-06-03. Dnr KS 2020/220 

• Förlängning av avtal Maskindiskmedel. Avtalstid: 2020-07-20 
- 2021-07-19. Dnr KS 2020/223 

• Basöverenskommelse 2020. Dnr KS 2020/242 

• Konstnärlig ledare och projektutförande i "Ett Kulturliv för alla 
- Konst" i Kungsör 2020. Dnr KS 2020/243 

• Finansiella tjänster. Avtalspart: Sparbanken Västra Mälardalen. 
Avtalstid: 2020-06-01 - 2026-05-31. Dnr KS 2020/249 

• Fläskkött och charkuterier. Avtalspart: Carlströms Kött & 
Chark AB. Avtalstid: t o m 2023-07-07. Dnr KS 2020/259 

• Lokalt kollektivavtal KOM-KR. Dnr KS 2020/260 

• Lokalt kollektivavtal för ersättning till äldre arbetsgivare. 
Avtalstid: 2020-05-01 - tills vidare. Dnr KS 2020/261 

• Infopoint (turistinformation). Avtalspart: Cefé Brovakten. 
Avtalstid: 2020-06-06 - 2021-06-01. Dnr KS 2020/263 

• Revideringar i Avtal om Kundens användning av 
Inerastjänster. Dnr KS 2020/274 
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Beviljade trafikanordningsplaner till: 
• Sandå Sverige AB – uppställning av skylift på 

Kinnekullevägen 1- under perioden 22/6 – 3/7 2020.  
Dnr KS 2020/3 

 
 
 
Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB – åtgärdat kabelfel på Malmbergavägen  
under perioden 20-21/7. Dnr KS 2020/290 

• Netel AB – Bleckkärlsgränd/Kungsgatan för schakt mellan 
brunnar under perioden 200824-201218. Dnr 2020/290 

 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Kungsör - Hudiksvall för M4 gruppen AB mellan  
22 juni - 21 juli 2020. Dnr KS 2020/4 

• mellan Södertälje – Örebro för Märsta Förenade Åkeriföretag 
AB mellan 3 augusti – 1 september. Dnr KS 2020/4 

• mellan Kungsör – Stockholm för m4 gruppen AB 12 augusti kl. 
00:00 - 9 november 2020 kl. 24:00 Dnr KS 2020/4 

• mellan Kungsör - Upplands Väsby för m4 gruppen AB 5 augusti kl. 
15:30 - 2 november 2020 kl. 24:00 Dnr KS 2020/4 

• mellan Kungsör – Norrköping för m4 gruppen AB 7 augusti kl. 11:00 
- 6 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4 

• mellan Kungsör – Norrköping för m4 gruppen AB 7 augusti kl. 
11:00 - 6 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4 

• mellan Örebro – Eskilstuna för Ekbloms i Örebro AB 11 augusti kl. 
15:30 - 9 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4 

• mellan Södertälje – Örebro för Märsta Förenade Åkeriföretag 
AB 19 augusti kl. 00:00 - 17 september 2020 kl. 24:00Dnr 2020/4 

• mellan Nynäshamn – Hammarö för VIA-S modular houses Ltd 18 
augusti kl. 14:25 - 16 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4 
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Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:  

• LMJO AB – uppställning av paddleboard vid Skillinge 
badplats vissa dagar under sommaren 2020.  
Dnr KS 2020/252 

 
Kommuner och Regioners cirkulär: 

• Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021  

• 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR m.m.  

• Beslut och justeringar i RIPS för år 2020 

• Information om statsbidraget för kompetenslyft till 
äldreomsorgen 

• 20:31 Förändring i sommarjobbssatsning från och med 
september  
 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 127 
Ny förskola Kinnekulle (KS 2020/308) 

 
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att utreda 
möjligheten 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 befintliga 
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 
trygghetsboende 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 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) yrkar tillägg till beslutet 

tillföra att en utredning gällande tillagningskök ska göras och tillföras 
underlaget. 

 
 Efter avslutad överläggning finner ordförande att det endast finns ett 

förslag till beslut. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige anslår 41 550 000 kr i investerings-
utrymme. Inga ytterligare medel tillskjuts för drift av den 
nya förskolan. 
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Vidare beslutar kommunfullmäktige att barn- och 
utbildningsförvaltningens chef samt kommunstyrelsens 
tekniska chef får i uppdrag 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 ska ärendet 
omedelbart tillbaka till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utredning gällande kostnad för 

tillagningskök ska göras och tillföras underlaget. 
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§ 128 
Övriga frågor 
 
Följande frågor togs upp  
 
• Lars-Gunnar Andersson (SD) efterfrågar svar på sin motion gällande 

allaktivitetsplan i Valskog.  
Mikael Peterson (S) svarar att svaret kommer att komma, men att det 
dröjer ytterligare något möte innan ärendet är färdigberett. 

 
• Niklas Magnusson (M) 

Fråga ställs gällande den slutrapport av centrumprojektet som 
efterfrågades innan sommaren. 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer med denna till 
nästa möte. 
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