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Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren 
(S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer 
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Madelene Fager (C), Lina Johansson (C), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), 
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90 Allmänhetens frågestund 

91 Medborgarförslag – Ny lekpark i Valskog 

92 Medborgarförslag – Använd Karlaskolans gymnastiksal till uthyrning för 
idrottsföreningar 

93 Information om svar på revisionsrapport - uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 - 2018 

94 Svar på revisionsrapport – uppföljning av kommunens modell för målstyrning 

95 Information om svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning 

96 Meddelande om antagna Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs 
kommun 

97 Svar på medborgarförslag – Gör Drottninggatan enkelriktad 

98 Svar på medborgarförslag – Belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen och 
Ulvesund, söders gärde 

99 Svar på medborgarförslag – Inför parkeringsskiva i centrum 

100 Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 

101 Kommunfullmäktiges mål 2020 

102 Årsredovisning 2018 – VafabMiljö kommunalförbund 

103 Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB 

104 Förenklad delårsrapport per den 30 april 2019 

105 Redovisning av uppdrag – Utvärdering av organisering KKTAB 

106 Ny förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

107 Utökad borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund 

108 Motion – Rinken i Valskog 

109 Motion – Torget i Valskog 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

110 Motion – Utmärkning av ändplatser och gränser 

111 Motion – Bullervall vid E20 
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114 Val av nämndemän 2020-2023 

115 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 
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§ 90 

Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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§ 91 

Medborgarförslag – Ny lekpark i Valskog  
(KS 2019/169) 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att en ny lekpark i 
Valskog byggs som en knutpunkt för en växande kommundel. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-05-03 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning utvecklar Jennie Ström 
sitt förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning.  
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§ 92 

Medborgarförslag – Använd Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning för 
idrottsföreningar (KS 2019/179) 

Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda 
Karlaskolans gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  
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§ 93 

Information om svar på revisionsrapport - 
uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 - 2018 (KS 2019/122)  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal gransk-
ningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de rekom-
menderade åtgärderna har genomförts eller pågår att genomföra. 
Revisorerna konstaterar att ett antal rekommendationer kvarstår.  
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar vilket kommunstyrelsen har antagit som sitt eget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 

genomförda 2015 – 2018 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 73 
 Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 75 
 
Beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 

informationen till handlingarna. 
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§ 94 

Svar på revisionsrapport – uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning  
(KS 2019/123)  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i kommun-
styrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen är att 
arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 

tydliggöra sina målformuleringar. 
 Redovisningen av den samlade bedömningen av målupp-

fyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 
 Den gemensamma modellen för utformning av aktivitetspla-

ner/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 
 

Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar vilket kommunstyrelsen antagit som sitt eget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 74 
 Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 76 
 

Beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 
informationen till handlingarna.  
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§ 95 

Information om svar på revisionsrapport – 
Grundläggande granskning (KS 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende arbetet 
med barn och unga. De uppfattar att arbete med att förbättra sam-
verkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Ekonomichef Bo Granudd och Kommundirektör Claes-Urban 
Boström har tagit fram ett förslag till svar. Där anges att 
kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden 
att våra revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019.  

 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet 
för intern kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten 
har fylld dagordning så utvärderingen kommer att presenteras till 
hösten, troligen till septembermötet eller senast oktober. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 
granskning 

 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2019-04-11. 
 Kommunstyrelens protokoll 2019-05-27 § 77 

 
KF överläggning  Under överläggningen framför revisorerna genom ordförande 

Håkan Sundström revisionens tack för svaren på revisionsrap-
porten. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10  8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

KPMG, revisorerna, akten 
 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
Beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 

informationen till handlingarna. 
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§ 96 

Meddelande om antagna Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 
(KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

 
Kungsörs kommunfullmäktige beslutade om att anmäla nya 
lokala ordningsföreskrifter 2019-05-13. Länsstyrelsen har nu 
meddelat att dessa är antagna i sin helhet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 2019-04-12 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-11 § 12 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 80 
 Länsstyrelsens svar: Anmälan enligt ordningslagen av nya 

lokala ordningsföreskrifter 2019-05-27 
  
Beslut Kommunfullmäktige noterar informationen 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr 14/2019.  
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§ 97 

Svar på medborgarförslag – Gör Drottning-
gatan enkelriktad (KS 2019/87) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att enkelrikta hela 
Drottninggatan eftersom den blivit så trång. 
 
Ärendet har varit på remiss hos KKTAB som svarar att gatan är 
projekterad för att klara mötande trafik. Hastigheten är sänkt för att 
öka trafiksäkerheten. En upplevd smal gata sänker hastigheten 
naturligt. En enkelriktad gata skulle upplevas bredare och leda till 
högre hastiget och sämre trafiksäkerhet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Medborgarförslag från Anita Larsson 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 34 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 64 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget och förklarar medborgarför-

slaget för besvarat. 
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§ 98 

Svar på medborgarförslag – Belysning på 
grusvägen mellan Rybacksvägen och 
Ulvesund, Söders gärde (KS 2019/72)  
Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp be-
lysning på grusvägen mellan Rybacksvägen till Ulvesund.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) på 
remiss. VD Stig Tördahl svarar att medfinansiering till belysning 
har sökts från Trafikverket. Om Kungsör kommun tillsätter reste-
rande medel 2020 avser KKTAB att låta sätta upp belysning under 
året. Trafikverket och övriga berörda markägare måste dock vara 
med på detta. Om inte, avser KKTAB att ändå sätta upp belysning 
på delen som ägs av kommunen under förutsättning att medel er-
hålles. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Medborgarförslag från Ulrika Tengbrand 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 32 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 65 

 
Beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat och 

även beviljat under förutsättning att medel för åtgärderna erhålls 
från finansiärerna.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10  12 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Anita Larsson, KKTAB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 99 

Svar på medborgarförslag – Inför parkerings-
skiva i centrum (KS 2019/74) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att införa parkerings-
skiva i centrum eftersom det börjar bli rörigt med alla bilar som står 
parkerade på tok för länge på samma plats. 

 
Ärendet remitterades till Kungsörs KommunTeknik AB.  
 
VD Stig Tördahl svarade att Kungsörs KommunTeknik AB sedan 
2018 har utökat parkeringsövervakningen till dubbel mängd mot 
tidigare. De som arbetar med övervakningen ser inte att det är ett 
stort problem med bilar som är parkerade för länge på gatumark i 
Kungsör. Det finns inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den 
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte finns någon 
brist på parkeringsplatser på gatumark. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Medborgarförslag från Anita Larsson 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 33 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 66 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget och betraktar medborgarför-

slaget besvarat.  
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§ 100 

Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 

 Budgeten har beretts i kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning. Förslaget är baserat på invånarantalet 8 750 stycken 
den 1 november 2019. Kommunstyrelsen önskar en återredovis-
ning på förslaget från kommundirektören efter sommaren då viss 
del av budgeten läggs som möjliga äskanden. Sammantaget 
innebär det ett budgeterat överskott med 5 miljoner kronor 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2020-

2022 (i miljoner kronor): 
  

 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2
Delsumma 555,6 564,9 585,9
Finansiell verksamhet 570,6 580 601
NETTO -15 -15 -15
Möjliga äskanden 10  
Resultat 5  
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§ 101 

Kommunfullmäktiges mål 2020  
(KS 2019/163) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2019: 
 
1. Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 

ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 

näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %  

a. Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

4. År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara 
fossilfri 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag varje år 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-05-27 § 3 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 68 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktigs överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige antar följande mål för 2020: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 
ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
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Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  

a. Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % 

Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-

mun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 
år 2019. 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år.  
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i samtliga 
verksamheter. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 
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§ 102 

Årsredovisning 2018 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2019/156) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2018 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 
 VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2018 och revisionsrapport 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 69 

  
Beslut Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2018 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2018.  
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Kungsörs Grus AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 103 

Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2019/135) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
 Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 70 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Kungsörs 
Grus AB med godkännande till handlingarna. 

  
I beslutet deltar inte Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M).  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   18  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 104 

Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2019 (KS 2019/193) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version.  
 

(Alla belopp i tkr) 
Utfall  Budget Av-

vikelse 
Årsbudget Prognos 

helår 
Kommun-
styrelsen 

23 025 23 779 754 71 337 71 337

Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

83 192 77 575 -5 617 232 724 232 724

Socialnämnden 79 926 78 946 -980 236 839 236 839
Finansiering 181 777 182 000 -223 546 000 546 000
Resultat -4 367 1 700 -6 067 5 100 5 100
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

 Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 3 

 Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2019 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 71 

  
Beslut Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, Theres Andersson, Stefan 
Lejerdahl, Johanna Raland, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 105 

Redovisning av uppdrag – Utvärdering av 
organisering KKTAB (KS 2015/379) 

Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) förslog i en motion 
2015 att återinföra en teknisk nämnd i stället för att ha ett tekniskt 
bolag. Under 2016 beslutade Kommunfullmäktige att avslå motio-
nen och att en utvärdering skulle ske efter 3 år.  
 
Utvecklingsenheten nu genomfört en utvärdering i form av en  
enkät med sju frågor. Utifrån enkätsvaren kan konstateras att det är 
genomgående höga medelvärden till fördel för nuvarande drift-
form. Trots de höga medelvärdena framgår det i utvärderingen att 
det finns utrymme för förbättringar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Motion från Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) 

2015-10-28 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 124 
 Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik 

AB” 2019-05-06 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27, § 73 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) och Stellan Lund (M) ett återremissyrkande för att få en för-
djupad utvärdering och analys, gärna av en extern part.  

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 

avgöras idag eller senare. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
 Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att behålla Kungsör KommunTeknik 

AB i nuvarande driftform och betraktar därmed motionen som 
besvarad.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 106 

Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2019/189) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 
som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 
2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 
administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun 
tillkom. 
 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 
inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/chefer-
na från respektive organisation. Kommundirektörerna/cheferna får 
i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra lednings-
grupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, 
bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att 
samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommuner-
na och förbundet. 
 
Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverens-
kommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar mellan kom-
munerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam admi-
nistration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut 
på respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges 
fördelas ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris 
per styck.  
 
Smärre ändringar har även gjorts i revisionsreglementet enligt 
utkast. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Missiv från VMKF förslag reviderad förbundsordning 
 Bilaga 3 fördelningstal 
 Reviderad förbundsordning, utkast 2019-05-02 
 Direktionsreglemente VMKF (oförändrat) 
 Utkast nytt Revisionsreglemente för VMKF  
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 74 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10   21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 
och revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalför-
bund att gälla från och med den 1 juli 2019, och bilaga 3 fördel-
ningstal att gälla från och med 1 januari 2020. Utgångspunkten är 
att beslut ska fattas i enighet, 10 §.  

 
 Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de 

ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.  
  
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

övriga medlemskommuner. 
  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 

15/2019. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 

 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 107 

Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2019/190) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 100 miljoner kronor. Bor-
gensåtagandet föreslås fördelas utifrån andel av befolkningsmäng-
den per den 31 december 2018 och vara såsom före egen skuld 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2019 - 2021, främst årliga hårdvaruinvesteringar av IT-
utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,6 procent, 
vilket är 14 600 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 68 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2019-04-30 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-10 § 85 

 
Beslut Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra Mä-

lardalens Kommunalförbund till 14 600 000 kronor. Borgen ingås 
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 

 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 108 

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.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 

 Blad 
Kommunfullmäktige 2019-06-10  24 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 109 

Motion – Torget i Valskog (KS 2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna  
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 

 Blad 
Kommunfullmäktige 2019-06-10  25 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 110 

Motion – Utmärkning av ändplatser och 
gränser (KS 2019/202) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att  
 
 Kungsörs kommun märker ut sin nordligaste, sydligaste, 

västligaste och ostligaste plats med ett trevligt märke som lätt 
kan uppmärksammas. Även att ett märke på Drottningtorget 
anläggs som pekar ut platserna samt grannkommuner med 
avståndsmarkering. Vi begränsar oss till platser på land.  

 
 Kungsörs kommun ser över och förbättrar kommunens 

markeringar längs vägar vid gränserna till andra kommuner. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 

 Blad 
Kommunfullmäktige 2019-06-10  26 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 111 

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.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Protokollsutdrag till

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 112 

Motion – Inhägnad hundrastplats i Valskog 
(KS 2019/207) 

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion att 
inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog. Motionärerna menar 
att det finns många hundar i Valskog och att de har oss människor 
ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar 
får inte den rörelsefrihet de behöver.  
 
Motionärerna yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i 
paritet med den som finns i tätorten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 2019-

05-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10  28 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Fager, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 113 

Interpellation – Busstrafiken i Kungsör  
(KS 2019/209) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att Kungsörs 
busstation vid Stortorget i centrum flyttas till tågstationen från och 
med december 2019. Hösten 2018 föreslog Centerpartiet, efter en 
namninsamling, att Kungsörs kommun skulle föreslå en om-
prövning av tidigare beslut att sluta trafikera Kungsörs centrum. 
Det resulterade i att en skrivning skickades in till Kollektivtrafik-
nämnden. Kollektivtrafiknämnden beslutade därefter att en lösning 
skulle diskuteras fram i dialog. Centerpartiet deltog i ett möte 
under våren 2019 i frågan. Vad som hände därefter är dock högst 
oklart. På kollektivtrafiknämnden den 23 maj fastslogs återigen det 
tidigare beslutet utifrån nämndens planeringsprinciper. 
 
Hon frågar Mikael Peterson (S), kommunstyrelsens ordförande: 
 
 Hur har dialogen förts mellan Kungsörs kommun och Region 

Västmanland? Och vad har dialogen resulterat i? 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Interpellation från Madelene Fager 2019-06-03 
 Svar från kommunstyrelsens ordförande 2019-06-10 

 
Svar Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) redogör för de 

dialoger som förts på tjänstemannahåll: 
- Kommundirektören har varit två gånger på regionlednings-

gruppen och framfört synpunkter 
- Kommundirektören och utvecklingsstrategen har vid två till-

fällen träffat tjänstemän på kollektivtrafikförvaltningen för att 
diskutera och planera 

- Två telefonmöten har skett mellan ansvariga tjänstemän 
- Kommundirektören har haft ett möte med högsta ansvariga 

chef för kollektivtrafikförvaltningen.  
 
Utöver detta har det varit en träff med ledande politiker i kollektiv-
trafiknämnden. 

 
 Sammantaget har detta resulterat i att kollektivtrafiknämnden 

kallat till ett dialogmöte augusti för att diskutera frågan vidare. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västmanlands Tingsrätt, de valda, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 114 

Val av nämndemän 2020-2023 (KS 2019/117) 
Västmanlands tingsrätt har meddelat att sex nämndemän ska väljas 
av Kungsörs kommun för tiden 1 januari 2020– 31 december 2023.  
 
Bestämmelser om nämndemän finns i rättegångsbalkens 4 kapitel. 
En allsidig sammansättning ska eftersträvas med hänsyn till ålder, 
kön och yrke. De personer som inte tidigare tjänstgjort som 
nämndemän eller tjänstgjort kortast tid ska prioriteras. Uppdraget 
är opolitiskt.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Västmanlands Tingsrätts skrivelse 2019-04-04 
 
Beslut Kommunfullmäktige utser följande nämndemän 2020-01-01 till 

och med 2023-12-31 
 

Nämndemän: 
Lars Söder (S) 
Landvägen 12 
736 92 Kungsör
Maija-Liisa Åsenbrygg (S) 
Eddavägen 20 
736 36 Kungsör
Monica Wastelius (C) 
Rabostan 201 
736 91 Kungsör
Barbro Olausson (L) 
Bygatan 1 
736 36 Kungsör
Annicka Eriksson (SD) 
Östra Säbygatan 4 
736 92 Kungsör
Håkan Sundström (M) 
Fredsgatan 16 B 
736 32 Kungsör

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Protokollsutdrag till

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 115 

Hälsningsord 

Ordföranden Per Strengbom tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
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