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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 64 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
a) Räddningstjänsten  

Tobias Erdsjö, räddningschef Västra Mälardalens Kommunal 
Förbund 
 
Information ges om den planerade sammanslagningen, 
framtidsplaner och arbetet som pågår utifrån situationen när 
arbetet inleddes.  
 

b) Ekonomi 
Claes-Urban Boström, kommundirektör 
 
Inför budgetarbetet 2021 beskrivs läget för kommunen och 
förbunden och behovet av att kunna satsa medel för att analysera 
och verkställa besparingsåtgärder.  
Skatteintäkterna prognostiseras bli lägre under 2020 än tidigare 
budgeterat och att åtgärder krävs för att resultatmålet ska kunna 
nås. Mer finns att läsa i delårsbokslutet.  

 
c) Fördjupad samverkan 

Claes-Urban Boström, kommundirektör 
Ordförande direktionen Västra Mälardalens KommunalFörbund, 
VMKF, Mikael Peterson 
 
Arbetet med översynen av Västra Mälardalens 
KommunalFörbund är klar och beslut kring fortsatt arbete 
kommer på nästkommande kommunstyrelsesammanträde.  
 

 
d) Krishanteringsrådet 

Mikael Peterson, KS-ordförande  
 
Det finns indikationer på att Kungsör hanterat arbetet i och kring 
Covid-19 på ett mycket bra sätt, ny avstämning sker i rådet varje 
torsdag. 
 
 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 65 
Medborgarförslag – Ny cykel- och gångbana 
mellan centrum och Klämsbo ridskola  
(KS 2019/391) 

Kjell Nordeman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
bygger en cykel- och gångbana med början vid kyrkogården och slut 
vid Klämsbo ridskola. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Ärendet har varit på remiss hos Kungsörs KommunTeknik AB. 
De har i sitt yttrande framhållit att i den befintliga och beslutade 
planen så finns inte en gång- och cykelbana med från kyrkogården 
till Klämsbo ridskola. 
I kommande plan som ännu inte färdigställts för 2022 och framåt 
med medfinansiering från Trafikverket skulle en sådan gc-väg till 
Klämsbo vara möjligt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
därför att frågan utreds och att gc-vägen finns med i kommande 
plan om medfinansiering är möjlig.    
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Nordeman 
• KF protokoll 2019-11-25 § 180 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att en gc-väg till Klämsbo 
utreds. Om det är möjligt med medfinansiering så ska den 
finnas med i kommande plan för framtida gc-vägar från 2022 
och framåt. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anita Larsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Svar på medborgarförslag – Busshållplats 
vid gamla Transcom (Kungsgatan)  
(KS 2019/323) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats 
ordnas vid gamla Transcom. Den fungerar både till Köping och 
Eskilstuna. Förslagsställaren menar att det är gott om plats på båda 
sidor och att det är mer centralt än järnvägsstationen.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog då att medborgarförslaget 
skulle anses besvarat då förslaget överensstämde med de planer 
kommunen hade för kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige 
återremitterade dock ärendet för att fylla på med mer underlag från 
bl.a. Västmanlands Lokaltrafik. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 beslutades 
att Kungsörs Kommun Teknik AB får i uppdrag att färdigställa en 
hållplats på den plats förslagställaren önskat. Därmed föreslås nu 
att förslaget besvarat och beviljat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-09-17 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 141 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2020-01-24 § 4 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-10 § 28 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 67 
Medborgarförslag – Hyra carport i centrum 
(KS 2019/410) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att det i centrum ska 
vara tillval och inte obligatoriskt och inte ingå i hyran med carport. 
Där Anita Larsson bor på Karlavägen saknar en tredjedel av 
hushållen bil och carportarna står tomma och tar upp onödig plats 
och kostnad i centrum. 
 
Kommunfullmäktige skickade ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen bad Kungsör Fastighets AB om ett 
yttrande då det är bolaget som ansvarar för frågan i sina 
fastigheter. De svarar bland annat att Kungsörs kommun har idag 
inte någon parkeringsnorm. Det betyder att det inte finns något 
formellt krav att bygga några parkeringsplatser till de lägenheter 
som produceras i kommunen. 
 
Det måste vara fastighetsbolagens egna beslut om det skall ingå 
carport i hyran eller ej i de lägenheter som erbjuds hyresgäster att 
hyra. KFAB har valt detta beslut för att underlätta för oss att kunna 
hyra ut de lägenheter vi på senare år byggt.  
 
Medborgarförslaget bör anses för besvarat då kommunen inte 
själva ansvarar för frågan utan detta är en fråga mellan hyresgäster 
och respektive hyresvärd. 

  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-12-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13 §7 
• Remissyttrande från Kungsör fastighets AB 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget för besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommundirektör, Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 68 
Svar på motion – Ny måltidsorganisation (KS 
2019/358) 

Alliansen har genom Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och 
Jenny Andersson (KD) föreslagit i en motion att 
måltidsorganisationen flyttas från barn- och utbildningsnämnden 
till kommunstyrelsen under 2020. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommun-
styrelsen för beredning 11 november 2019. Kommunfullmäktige 
gav efter detta i samband med beslut om 2020 års budget 
uppdrag till kommundirektören den 25 november 2019 att se 
över kostverksamheten i kommunen gällande dess organisering 
samt eventuellt inrätta den under kommunstyrelsen med 
tillhörande konsekvensanalys. Kommunfullmäktige beslutade 4 
maj 2020 om en ny kostorganisation och en flytt av 
kostverksamheten till kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 
 

KS överläggning  Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen.  
Efter avslutad överläggning finner ordföranden Mikael Peterson 
(S) att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Madelene Fagers (C) förslag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från alliansen 2019-10-22 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11 § 166 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 192  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 80  

 
 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beviljar motionen 
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§ 69 
Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i 
Valskog (KS 2019/401) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av sam-
ma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet sändes till Kungsör Fastighets AB för 
yttrande och de menar att efterfrågan på hyreslägenheter i Valskog 
inte i dagsläget motiverar nybyggnation av flerbostadshus. De 
föreslår därför ett avslag på motionen.  
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat frågan och ställer sig 
bakom förslaget till beslut om avslag.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 196 
• Yttrande från Kungsör Fastighets AB 2020-04-20 

 
Beslut Kommunstyrelsen bordlägger frågan i avvaktan på möte med 

representanter för Värna Valskog efter sommaren. 
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§ 70 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 13 maj 2020 (KS 2020/193) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag äldre än 6 månader per den 13 maj 
2020. Av den framgår att det i nuläget finns 2 obesvarade 
medborgarförslag, båda inkomna under 2019.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Båda förslagen 
beräknas besvaras under 2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förteckning 2020-05-13  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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§ 71 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 13 maj 2020 (KS 2020/193) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner äldre än 6 månader per den 13 maj 2020. Av 
den framgår att 3 motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras och svar ska ges efter genomförande av ny 
kostorganisation som nu beslutats. Kan genomföras hösten 
2020.  

- De två andra motionerna beräknas även dessa kunna besvaras 
under 2020. 

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förteckning 2020-05-13  

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Akten 
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§ 72 
Kemikalieinventering och utfasning av 
gummigranulat (KS 2018/261, KS 2018/452, 
KS 2019/382) 
Efter ett medborgarförslag 2018 som föreslog ett förbud mot 
gummigranulat i Kungsör fick bolagen 2019 ett uppdrag via 
ägardirektiven att genomföra en utredning om vilka kemikalier 
som används. Om det fanns gummigranulat, anta en plan för 
utfasning av dessa kemikalier. Ärendet rapporterades till 
kommunstyrelsens presidium hösten 2019 som då bad om en 
komplettering gällande anläggningar för kultur och 
fritidsverksamheten.  
 
Utredningen är nu helt klar, det har genomförts en inventering och 
registrering av alla kemikalier som används och/eller lagras i 
bolagen och inom kultur och fritid. Vid byggande och skötsel av 
konstgräsplanen har man följt de rekommendationer som finns på 
marknaden. Konstgräsplanen är anlagd 2013 med en livslängd på 
10 år, under 2022/2023 måste det genomföras en grundlig översyn 
av gräsplanen. Kungsör KommunTeknik AB rekommenderar att 
man avvaktar utfasning av granulatet med tanke på den korta 
tekniska livslängd som är kvar på konstgräsplanen och i samband 
med översynen göra en utredning på vilka möjligheter och 
produkter som finns att tillgå på marknaden. 
 
Kemikaliehanteringen är en process som är fortlöpande och 
Kungsör KommunTeknik AB föreslår att uppdraget i och med 
denna redovisning är genomförd. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse Kungsör KommunTeknik AB 2020-04-06 
• Rapport Kemikalieinventering inklusive Produktdatablad 

SBR granulat och Saltex tekniska data 
• Tjänsteskrivelse från bolagscheferna i Kungsör 

kommunkoncern 2019-11-06 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 

kemikalieinventeringen och planen för utfasning. 
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Teknisk chef, Therés Andersson, kommundirektör, Vafab 
Miljö, Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 73 
Avfallsplan VafabMiljö (KS 2018/505) 
Förslag till Avfallsplan 2020 - 2030 skickades under våren 2019 
ut i samtliga medlemskommuner på samråd. Utifrån det stora 
antalet synpunkter som inkom under samrådet har avfallsplanen 
reviderats under hösten 2019.  
 
Kommunstyrelsen ombads därefter att granska omarbetad version 
av avfallsplanen samt komplettera planen med de mål och 
åtgärder som kommunen avser arbeta med för att förebygga och 
begränsa nedskräpning. Synpunkter lämnades i januari 2020. 
 
Planen är nu reviderad och ligger till förslag som beslut. 
Planen sträcker sig till 2030 men kommer att följas upp 2022 
och 2026 med möjligheter att revidera delmål och aktiviteter. 
 
Planen är uppbyggt på så sätt att målen kan implementeras i 
den kommunala planeringen för att säkerställa ett aktivt arbete 
med planen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det 
kommer att krävas resurser om man ska uppnå alla mål men 
att det ändå är positivt att målen är högt ställda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 
• Missiv avfallsplan VafabMiljö 2020-04-27 
• Utkast avfallsplan med bilagor VafabMiljö 
• KS protokoll 2020-01-27 § 8 

 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 

Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2020 - 2030 för Kungsörs 
kommun att gälla från och med 2021-01-01. 
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Akten, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
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§ 74 
Årsredovisning 2019 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2020/173) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2020-
03-04§ 9 jämte årsredovisning, revisionsberättelse, samt 
protokollsutdrag från revisorer 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för  
 Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar 

ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
 
 I beslutet deltar inte Linda Söder-Jonsson 
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§ 75 
Riktlinjer för fastighetsförvaltning (KS 
2020/186) 
Fastighetsgruppen bestående av kommundirektör, 
ekonomichef, teknisk chef, barn- och utbildningschef 
samt socialchef.har sedan 2018 diskuterat och 
resonerat sig fram till hur fastighetsförvaltningen ska 
vara utformad i Kungsörs kommun. Riktlinjer har 
tidigare saknats och förslaget läggs nu fram för beslut.  

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-
07 

• Förslag till Riktlinjer för fastighetsförvaltning daterad 2019-
05-07 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för fastighetsförvaltning i 

Kungsörs kommun. 
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Akten, kommundirektör, kostchef, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomichef, 
KKTAB, HR-chef 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 76 

  Kost- och städorganisation – (KS 2020/95)
   

I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslutade 
kommunfullmäktige att se över kostverksamheten i kommunen 
och begärde en konsekvensanalys. 

 
Konsekvensanalysen godkändes i kommunfullmäktige 2020-05-04. 
Då beslutades också att slå samman kostverksamheten med den 
städverksamheten och bilda en ny enhet, kost- och städenheten.  
 
En genomförandeplan har nu arbetats fram för att göra 
en sammanhållen städorganisation som organisatoriskt 
hamnar i den nya organisationen kost- och städenheten 
under kommunstyrelsen. Planen ligger nu för beslut. 
 
Samtidigt behöver kommunfullmäktige besluta om 
nödvändiga ramjusteringar mellan kommunstyrelsen, 
barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
genomförandet som ska ske 1 augusti. 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 80 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 
• Genomförande lokalvårdsorganisation 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 

Kommunfullmäktige godkänner genomförandeplanen för en 
sammanhållen städorganisation och de nödvändiga 
ramjusteringar som krävs för att den nya kost- och 
städorganisationen ska kunna träda ikraft från och med 1 augusti. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 77 
Förvärv av fastigheten Gösen 7 (KS 2020/197) 
En långsiktig förändring av hamnområdet och utveckla det till att 
bli mer tillgängligt för både kommunens invånare som dess 
besökare pågår. En sådan förutsättning är att köpa silon eller 
fastigheten Gösen7 som den heter.  
 
Genom detta förvärv så skapar vi egna möjligheter att försköna 
och göra Kungsör till en ännu attraktivare bostads- och besöksort. 
 
Köpet av Gösen 7 är förhandlat till 675 tkr. För att veta exakt 
rivningskostnad så måste en upphandling genomföras. Den delen 
kommer senare. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-15 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beslutar om att förvärva fastigheten Gösen 7 
för den maximala summan av 675 tkr. Kommundirektören får i 
uppdrag att fullfölja affären genom att skriva nödvändiga avtal 
och att påbörja en upphandling för rivning av byggnaden. 
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Revisorerna, Karin.Helin-Lindkvist@kpmg.se (inkl 
tjänsteskrivelse med bilaga), akten 
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§ 78 
Uppföljning av den interna kontrollen på 
kommunstyrelsens förvaltning 2019 (KS 
2019/61) 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-23 § 58 om en plan för 2019 
års internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys. 
 
Resultat finns gällande 14 årets planerade 16 kontroller. 
Resultat och eventuell analys samt planerade åtgärder 
redovisas nedan. Av de moment som följts upp har inga 
allvarliga avvikelser identifierats.  

 
Mot bakgrund av uppföljningen görs riskanalysen inför kommande 
års internkontrollplaner.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning 

2020-05-14 
• Kommunstyrelsens beslut om internkontrollplan 2019 2019-

04-23 § 58 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med 

godkännande till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stig Tördahl, Stefan 
Lejerdal, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 79 
Beslut om ändring av detaljplan för Jägaråsen, 
DP 92, i Kungsörs kommun (KS 2018/121) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren 
arbetat fram förslag till ändrad detaljplan PL 92 för Jägaråsen, 
Kungsörs kommun. Ändringen av planen innebär att den gällande 
detaljplanen PL 92 fortsätter att gälla men att syftet med 
planändringen är att upphäva/ändra vissa planbestämmelser av tre 
äldre detaljplaner (byggnadsplan PL 92 och ändringsplan EDP 168 
samt ändringsplan EDP 179). Detta skapar möjlighet till sjö- och 
naturnära permanent boende på Jägaråsen i linje med 
översiktsplanens vision. 
 
Ändring av detaljplan innebär att den gällande detaljplanen 
(underliggande plan) fortsätter att gälla, men att ändringar görs i 
planens bestämmelser. Tilläggen ska därför läsas parallellt med den 
gällande detaljplanen, PL 92. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande och att 
granskning har skett i samrådskrets. Yttrandena har sammanställts 
och bemötts i ett granskningsutlåtande. De synpunkter som har 
tillgodosetts har inarbetats i planhandlingen och planbestämmelserna. 

 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte 
kommer att prövas. Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor 
efter att beslutet har tillkännagivits. 

 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse av tekniska rådgivaren Stig Tördahl 2020-04-27 
• Granskningsutlåtande 2020-04-29 
• Antagandehandling 2020-04-28 
• Samrådsredogörelse 2019-11-11 
• Förhandskopior 1-3 PL 92, 2020-05-08 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan PL 92 för 

Jägaråsen, Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Revisionens ledamöter, Sandra Persson, 
Karin.helin-lindkvist@kpmg.se 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 80 
Svar på fråga från revisionen - Kommunens 
hantering av styrande dokument (KS 2020/166) 
 
Fråga avseende hantering av styrande dokument har inkommit 
2020-03-25 till kommunstyrelsen med hänvisning till den 
granskning som gjordes under 2013. I denna granskning 
rekommenderades kommunstyrelsen: 

 
 - Att införa en rutin som säkerställer att de av fullmäktige 
fastställda styrdokumenten hålls aktuella.  
 
- Att införa en rutin som säkerställer att de dokument som 
återfinns på hemsidan är aktuella.  

 
Revisionen önskar nu att kommunstyrelsen redogör för tidsplanen för 
projektet för detta arbete samt hur det fortlöper senast 2020-05-31. 
 
I svaret från kommunstyrelsens förvaltning anges bland annat att ett 
projekt under våren 2020 påbörjats och ett omfattande arbete med att 
inventera och kartlägga samtliga styrande dokument är igång och 
inaktuella dokument succesivt kommer att plockas bort. Arbetet 
innebär även att se över den struktur och hantering som finns idag, 
vilket innebär översyn av dokumentens egenskaper, 
godkännandeflöden, publicering och tillgänglighet samt roller och 
ansvar. Detta beräknas vara klart till sommaren 2021. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-06 

 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar svaret till revisionen på frågan 
avseende kommunens hantering av styrande dokument 
som sitt eget. 

mailto:Karin.helin-lindkvist@kpmg.se
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Revisorerna, akten, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 81 
Svar på revisionsrapport - Granskning av 
bokslut och årsredovisning 2019 (KS 
2020/77) 
I revisionsrapporten till årsbokslutet 2019 noterar de 
förtroendevalda revisorerna ett antal avvikelser från god sed. 
Ingen avvikelse är dock så allvarlig att årsredovisningen inte 
är rättvisande.  
 
Avvikelserna som noterats handlar om  

• Att årsredovisningen inte fullt ut LKBRs nya krav på 
förvaltningsberättelsen.  

• Felaktigt periodiserade statsbidrag, främst avseende 
statsbidrag från Migrationsverket.  

• Felaktig hantering av exploateringsredovisningen.  
• Avsaknad av komponentredovisning.  
• Att kommunen inte följer RKRs rekommendation 

avseende leasing fullt ut.  
• Att kommunens koncernkonto skall bruttoredovisas. 

 
Revisionen önskar svar på rapporten senast 2020-05-31. 
Ekonomichefen Anette Gårlin har skrivit ett förslag till svar på 
de avvikelser som revisorerna noterat.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport ”Granskning av 

bokslut och årsredovisning 2019” 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2020-05-10. 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget. 
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Kommundirektör, regeringskansliet, VMKF, Köpings 
kommun, Arboga Kommun 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 82 
Svar på remissen - Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8) (KS 2020/195) 
 
Kommunutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande, SOU 
2020:8. Arboga kommun är remissinstans och har fått en inbjudan 
att lämna synpunkter. Kungsörs kommun lämnar som 
samverkanspart samma yttrande.  
 
Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommuner och 
näringslivet i Västra Mälardalen. Köpings, Arboga och Kungsör 
kommuner tillsammans med Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) 
och Industriföreningen Västra Mälardalen väljer att lämna ett 
gemensamt yttrande. 
 
Kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen ställer sig 
positiva till utredningens förslag i många delar. Det skulle vara 
önskvärt om den försöksverksamhet som angavs i direktiven och nu 
finns som ett av utredningens förslag ges möjlighet att prövas under 
ordnade former. Det gäller särskilt för att kunna klara utmaningarna 
inom kompetensförsörjning som är den verkligt stora framtidsfrågan 
i både kommuner och näringsliv. 
 
Kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen vill med 
anledning av remissen framför ett antal synpunkter på utredningens 
förslag. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-
14 

• Gemensam skrivning från förvaltningschef Åsa Öberg 
Torstensson Västra Mälardalens Kommunalförbund samt 
kommundirektörer i Kungsör, Arboga och Köping 2019-02-19 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
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Akten, Mikael Nilsson, ekonomichef, KS ekonom, 
kommundirektör 
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§ 83 
Åtgärdspaket till föreningslivet (KS 2020/132) 
Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag på 
åtgärdspaket innehållande kriterier för att få ta del av det 
gällande föreningslivet i Kungsörs kommun. Det gäller de 
som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi. Syftet är att 
ge föreningarna förutsättningar att överleva. Hela 
åtgärdspaketet redovisas i bilaga. 
 
För att klara av vissa åtgärder krävs en utökad budget gällande 
föreningsbidrag för perioden mars-augusti 400 000 kr, 
samtidigt som vi måste vara beredda på att om pandemin 
pågår även under hösten kan det bli aktuellt med ytterligare 
utökningar av budgeten. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-04 
• Bilaga 1: Förslag till åtgärdspaket till föreningslivet  

 
Beslut Kommunstyrelsens godkänner åtgärdspaket till föreningslivet från och 

med mars till och med augusti 2020 och avsätter 400 000 kronor för detta. 
För att ta del av stödet måste kriterierna i åtgärdspaketet vara uppfyllda. 

 
Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera arbetet till 
kommunstyrelsen efter augusti. 
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Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten 
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   § 84  
Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 - 
Brottsofferjouren Västmanland (KS 2020/160) 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag 
för verksamhetsåret 2021.  
 
Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med såväl offentlig som 
annan ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå.  
 
Brottsofferjouren har - utifrån riktlinjer från vårt riksorgan 
Brottsofferjouren Sverige - enats om att för 6 kr/capita från respektive 
kommun kan vi erbjuda samt ge god kvalitet till respektive 
kommuninnevånare i Västmanland.  
 
Vi äskar 6 kr/capita (52 050 kr) för verksamhetsår 2021 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Brottsofferjourens ansökan daterad 2020-04-02 med bilagorna 
konstituerande möte, äskande, verksamhetsberättelse 2019 och 
verksamhetsplan 2020 

 
Beslut Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 52 000 

kronor för verksamhetsåret 2021. 
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§ 23 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 19 december 
2019, § 4 att bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag med 
6 750 kronor. Dnr KS 2019/78 
 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har besluta utbetala 
verksamhets-, drift- och administrationsbidrag enligt följande: 
- den 28 april 2020, § 6 till Bordtennisklubben Kungsör, 

Danzfötterna Kungsörs Folkdansgille, Pensionärernas 
Riksorganisation, Kanotklubben Kungsörnen, Gymmix 
Valskog, Kungsörs Innebandyklubb, Valskogs Idrottsklubb 
(även skötselbidrag), Torpa Bygdgårdsförening. Kungsörs 
Golfklubb, HF Aktiva Kvinnor Kungsör, Synskadades 
Riksförbund, Kung Karls Bygdegårdsförening, Föreningen 
KAK HjärtLung, Kungörs Sportklubb, SPF Seniorerna Kung 
Karl, Sportic Gym, Idrottsföreningen Rune, Slöjdgillet 
Kungsör, Kungörs Frimärksklubb, Kungsörs Motorbåtsklubb, 
Kollektivet Kungörsör, Reumatikerföreningen KAK, Galtens 
fiskevårdsförening, Kungsörs Konstförening, Kungörs 
Bollklubb, Kungsörs Fotoklubb, Kungörs Ridklubb (även 
skötselbidrag), Framtiden Förening och SMK Kungsör 

- den 5 maj 2020, § 6 till Kungsörs Ishockeyklubb 
- den 14 maj 2020, § 6 att till föreningen Kulturhuset.  
Dnr KS 2020/67 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström beslutade den 11 maj 
2020, § 7 att förordna följande personer att utöver egen tjänst vara 
kommundirektör: 
- HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom 22-28 juni 2020 
- VD i KKTAB Rune Larsen 29 juni – 12 juli 2020 
- Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 13-17 juli 2020 
Dnr KS 2020/187 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 86 
Meddelanden 

  
 Revisionen har lämnat följande revisionsrapporter: 

• Granskning av direktionens styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten. Dnr KS 2020/146. 

• Grundläggande granskning 2019. Dnr KS 2020/94 
 
Samtliga partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2019. Dnr KS 2020/41 
 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Kungsör - Norrköping för M4 gruppen AB mellan 28 
april - 26 juli 2020. Dnr KS 2020/4 

• mellan Kungsör – Upplands Väsby för M4 gruppen AB mellan 
6 maj -3 augusti 2020. Dnr KS 2020/4 

 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den 4 maj 
2020 svarat Radio Västmanland på frågor kring Västerås flygplats. 
Dnr KS 2020/194 
 
Protokollsutdrag från: 

• SN 2020-04-28 § 34 Lägesrapport fördjupad samverkan.  
KS 2020/78 

• SN 2020-01-28 § 6 Budget 2020 

• BUN 2019-12-18 § 94 Budget 2020 
 
Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Strategisk regional beredning 2020-04-03 § 16–31  

• Minnesanteckningar från Region Västmanland – 
Samverkansgruppen barn/unga 2020-02-21 
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• Årsstämma Västmanlands läns Luftvårdsförbund 2020-03-31 
 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:  

• Sandå måleri – uppställning av lift på Kinnekullevägen 1 i 
Kungsör, perioden 2020-05-04 - 2020-05-29.  
Dnr KS 2020/158 

 
   Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Ny busshållsplats. Dnr KS 2020/149 

• Elljusspåret i Valskog. Dnr KS 2020/181 
 
Undertecknade avtal: 

• Ramavtal - Livsmedel: nötfärs KAKS  
Avtalspart: Kolsva lantbruk AB  
Avtalstid: 2019-07-08 - 2023-07-07. Dnr KS 2020/150 

• Ramavtal - mejeri Arla-SYD/KAKS               
Avtalspart: Arla Foods AB  
Avtalstid: 2020-02-03 - 2024-02-02. Dnr KS 2020/151 

• Ramavtal – Stekbleck  
Avtalspart: Ipinium aktiebolag 
Avtalstid: 2019-12-02 - 2021-12-31. Dnr KS 2020/152 

• Avtal - Politiker Plus - tillägg till avtal angående 
pensionsadministration 
Avtalspart: KPA Pensionsservice AB 
Avtalstid: 2020-03-01 – tillsvidare. Dnr KS 2020/153 

• Avtal - Däck och däckservice, Kungsör. 
Avtalspart: Euromaster AB. Dnr KS 2020/157 

• Personuppgiftsbiträdesavtal. KS 2020/175 
Beviljade schakttillstånd till: 

• IP Only – grävning för fiber på Bergsgatan under perioden 
2020-04-27 – 2020-05-15. Dnr KS 2020/3 

• Mälarenergi Elnät AB – schaktgrup för reparation av elkabel, 
Drottninggatan 15. Dnr KS 2020/3 
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Kommuner och Regioners cirkulär: 

• 20:17 Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 
tjänstepensionsavtalen m.m.  

• 20:18 2020 års ekonomiska vårproposition och 
Vårändringsbudgeten för år 2020  

• 20:19 Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal 
gällande hantering av semester försemesteråret 2020  

• 20:21 Feriearbete/Sommararbete 2020  

• 20:23 Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam   
       kommentar gällande arbetsbrist m.m.  

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

• Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

 
 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 87 
Delårsrapport per den 30 april 2020 (KS 
2020/199) 
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.  
 
Det redovisade resultatet för kommunen per 30 april uppgår till  
-4184 tkr (-4367 tkr 2019) per den 30 april, att jämföras med en 
budget på +2167 tkr. Semesterlöneskuld ingår med -10 317 tkr. 
 
Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli + 3,0 mkr, 
inkluderat exploateringsintäkter på 3,7 mkr. Det budgeterade 
balanskravsresultatet är 6,5 mkr. I balanskravsresultatet ingår inte 
exploateringsintäkter varför det prognostiserade 
balanskravsresultatet blir -0,7 mkr att jämföras med det budgeterade 
resultatet på + 6,5 mkr. En försämring av resultatet med 7,2 mkr 
jämfört med budget. 

 
 

(Alla belopp i tkr) 
Utfall  Budget Av-

vikelse 
Års-
budget 

Prognos 
helår 

Kommunstyrelsen 25 652 25 119 -533 75 358 76 358 
Barn- och utbild-
ningsnämnden 

85 589 81 081 -4 509 243 242 246 242 

Socialnämnden 84 416 84 000 -416 252 000 252 000 
Finansiering 191 473 192 367 -894 577 100 577 600 
Resultat -4 184 2 167 -6 351 6 500 3 000 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2020 
  

Beslut  Kommunstyrelsens förslag:  
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den till 

handlingarna.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 Kommundirektören får i uppdrag att arbeta för att få ekonomin i 
balans enligt budget.  

 
 I beslutet deltar inte Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M). 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 88 
Delårsbokslut för kommunstyrelsens för-
valtning per den 30 april 2020 (KS 2020/200) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till del-
årsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sam-
manfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet. 
 
Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, perso-
nal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för 
förvaltningen och för respektive avdelning/enhet.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Bokslut kommunstyrelsens förvaltning 2020-04-30 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 

förvaltning per den 30 april 2020 och lägger det till handlingarna. 
 
 Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen med en redovisning av arbete för att nå budget i 
balans.   
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