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Plats och tid

  
Ordförande och sekreterare i kommunhuset, lokal Per Frestare, måndagen den 14 december 
2020, klockan 14.00-18.00, med ajournering klockan 15.45-16.00. Övriga deltog digitalt. 
  

Beslutande Mikael Peterson (S), ordförande, Linda Söder Jonsson (S), Angelica Stigenberg (S), Christer 
Henriksson (V), Claes Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Madelene Fager 
(C), Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD) §§ 200. 

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S), Marita Pettersson (S) §§ 201-218. 

 

Ersättare  Elisabeth Kjellin (S), Marie Norin Junttila (S), Joel Petersson (V), Kenneth Axelsson (KD), 
Lina Johansson (C) och Anders Frödin (SD) §§ 216-218. 

Övriga  
deltagande  Kommundirektören Claes-Urban Boström, revisor Karin Helin Lindkvist, KPMG § 200, 

förtroendevalda revisorer Håkan Sundström, Ingegerd Granath och Thomas Göransson § 
200, rektor Camilla Eriksson § 200, barn- och utbildningschef Fredrik Bergh § 200, 
beredskapssamordnare Lena Dahl-Nielsen § 200 och kanslichefen Josephine Härdin 

 

Utses att justera Stellan Lund 
Ersättare för 
justerare Ewa Granudd 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-12-15, klockan 16.00 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2020-12-14 
 
200 Information 
201 Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken vid Agnet  
202 Svar på medborgarförslag – Hundlekgård på södra sidan i Kungsör 
203 Svar på Medborgarförslag – Farthinder till Leksellvägen i Valskog 
204 Svar på Motion – Porrfilter i skolan 
205 Svar på Motion – utvärdering av skolorganisationen 
206 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
207 Slutrapport motion – Utmärkning av ändplatser och gränser 
208 Avvikelserapport gällande beslutade investeringar 2020 – 2022, gång- och 

cykelvägar Torsgatan och Skillingeudd 
209 Svar på revisionsrapport– Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 
210 Omdragning av Granhammarsleden 
211 Försäljning av industrimark i Valskog 
212 Återrapportering - Åtgärdspaket till föreningslivet p.g.a pågående pandemi covid-

19. 
213 Krisledningsplan Kungsörs kommun 
214 Meddelanden delegationsbeslut 
215 Meddelanden 
216 Gratifikation till medarbetare i Kungsörs kommun 
217 Övriga ärenden 
218 Hälsningsord 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 200 
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
 

 
a) Revisorerna gällande grundläggande granskning (KS 2020/432) 

Karin Helin Lindkvist, KPMG. Förtroendevalda revisorer Håkan 
Sundström, Ingegerd Granath och Thomas Göransson. 
 
Revisionen gick igenom resultatet från den enkät som skickats ut 
till kommunstyrelsens ledamöter. 
 

b) Avrapportering från Kung Karls skola – kopplat till mål och 
revisionen som gjorts.  
Camilla Eriksson, rektor. Fredrik Bergh, barn- och 
utbildningschef 
 
Aktuell nulägesrapport från arbetet på Kung Karls skola 
rapporterades. 
 

c) Krisledningsplan (KS 2020/379) 
Lena Dahl Nielsen, beredskapssamordnare 
 
Innehåll i planen och organisering av arbetet kring krisledning 
presenterades. 

 
d) Ekonomi  

Claes-Urban Boström, Kommundirektör 
 
Det ekonomiska resultatet för 2020 är fortfarande mycket 
positivt även om socialnämndens prognos skrivits ned något 
sedan sist. Kommunens resultat kommer även att påverkas av 
beslutspunkt § 216 om den beslutas med cirka -1,7 mkr. 
 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 201 
Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken 
vid Agnet (KS 2020/352) 

Jimmy Källberg föreslår i ett medborgaförslag att lekplatsen vid 
kvarteret Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärenden har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. 
De föreslår att som ett första steg utföra en medborgardialog för att 
få kunskap om barnens önskemål om utveckling av platsen. 
Därefter tas en grov kostnadskalkyl fram för en utvecklad lekmiljö 
i området som gynnar barns utveckling, mentalt och fysiskt. Medel 
äskas därefter i budgetarbetet för investering under år 2022.  
 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jimmy Källberg 
• KF protokollsutdrag 2020-10-12 §147 
• KKTABs yttrande 2020-11-18 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kungsörs KommunTeknik AB 
i uppdrag att utföra medborgardialog kring lekmiljön under 2021 
samt äska medel i investeringsbudgeten för 2022. Med detta 
anses medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 202 
Medborgarförslag – Hundlekgård på södra 
sidan i Kungsör (KS 2020/351) 

Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård 
ordnas på södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen. 
Förslagsställare föreslår något område innanför Kungsringen.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på 
remiss. De har tagit fram ett förslag till lokalisering och en 
kostnadsberäkning. Kostnaderna för uppförandet av en 
hundlekgård beräknas uppgå till 160 000 kr. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Tessa Hietala 
• KF protokoll 2020-10-12 § 141 
• KKTAB:s yttrande 2020-11-17 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
  
 Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet, med en 

eventuell hundlekgård i anslutning till Centralvallen, i 
budgetberedningen inför 2022 års budget. Med detta anses 
medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 203 
Medborgarförslag – Farthinder till Leksell-
vägen i Valskog (KS 2020/353) 
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder 
sätts upp på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att 
sänka hastigheten. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på 
remiss. De berättar att de har fått ett flertal anmälningar om att det 
körs för fort i Valskog.  De har nu har mätt hastigheten på 
Bergsgatan i Valskog som har högre belastning än Leksellvägen. 
KKTAB konstaterar att det inte finns ett behov av åtgärder. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg 
• KF protokoll 2020-10-12 § 143 
• KKTAB:s yttrande 2020-12-03 inklusive bilaga. 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 204 
Motion – Porrfilter i skolan (KS 2020/168) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och 
Lina Johansson alla (C) föreslår i en motion att 
- Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på 

kommunens datorer och surfplattor 
- samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar 

pornografi på skolans datorer och surfplattor 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till 
förvaltningschef inom barn- och utbildningsförvaltningen och till 
IT-chef på Västra Mälardalens KommunalFörbund (VMKF)på 
remiss. Samtliga har nu yttrat sig.  
 
När det gäller kommunens datorer och iPads så finns möjlighet 
att sätta innehållsfiltrering på klientnivå (dator/platta) som enligt 
VMKF:s uppfattning ger ett tillräckligt skydd. VMKF:s 
rekommendation är således att man inför denna typ av filtrering. 

 
Detta räcker inte för att täcka behovet i skolan som har ca 300 
Chromebooks och som inte administreras av VMKFs IT-
avdelning utan av Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Kungsörs kommun. Det finns nu förslag på en möjlig teknisk 
lösning som köps av en extern leverantör. Årskostnaden 
beräknas bli cirka 35000 kr per år. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson och Lina Johansson 

• KF protokoll 2020-06-08 § 49/102 
• VMKF:s yttrande 2020-07-22 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05 
• Barn- och utbildningschefens yttrande 2020-10-20 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar 
att införa innehållsfiltrering enligt VMKF:s förslag 
gällande samtliga kommunens datorer och iPads.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att installera 
filter som kan blockera valda delar av tillgången till 
internet på samtliga Chromebooks inom 
förvaltningen. Kostnaden för åtgärden hanteras i 
samband med budgeten för kommande år. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 205 
Svar på motion – utvärdering av 
skolorganisationen i Kungsör (KS 2020/11) 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina 
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion  
 

• Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation 
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med 
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare, 
skolledning och skolpolitiker få komma till tal. 

• Att en utvärderingsrapport redovisas till 
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet skickades till barn- och utbildnings-
nämnden på remiss. I sitt yttrande föreslås ett avslag på motionen 
med hänvisning till de revisionsgranskningar som genomförts 
under 2017 och 2019. De anser att en utvärdering kan vara aktuell 
igen om ett par år. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även de att inte starta 
ytterligare en utredning med hänvisning till att det nu pågår en 
organisationsöversyn av skolorganisationen. Kungsörs kommun 
har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans personal 
ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar, 
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att 
anpassa verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten 
kommer att presenteras under första kvartalet 2021. 

KS överläggning  Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet med 
hänvisning till att förslaget inte är fullständigt besvarat utifrån 
motionens intentioner. 

   Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget på återremiss. 
   Under den fortsatta överläggningen finner ordförande Mikael 

Peterson (S) att det endast återstår ett förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter 
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson. 

• KF protokollsutdrag 2020-01-13 § 19 
• Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 19 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 
 

Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för att komplettera svaret. 
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Akten 
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§ 206 
Revidering av kommunstyrelsens reglemen-
te (KS 2020/469) 
Kommunfullmäktige antog det senaste reglementet för 
kommunstyrelsen 2019-02-14 § 10. 
 
Två saker föranleder nu ändring av kommunstyrelsens 
reglemente: 
 
• Kommunstyrelsens övertagande av produktion av kost- och 

lokalvård under §28. 
• Inrättande av kommitté för ortsutveckling vilken ersätter 

tidigare styrgrupp för centrumprojektet enligt tidigare beslut 
i kommunfullmäktige 2020-11-30 § 201, gäller §§39-40 i 
det nya reglementet. Med anledning av detta klargörs även 
ansvarsområdet för plankommittén, §37. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett utkast på nytt 
reglemente utifrån ändringarna, där dessa är gulmarkerade. 
Ändringar ej listade ovan gäller enbart paragrafnummer. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utkast till kommunstyrelsens reglemente 2020-11-27 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i 

enlighet med förslaget.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB, Niklas 
Magnusson, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 207 
Slutrapport motion – Utmärkning av 
ändplatser och gränser (KS 2019/202) 

Niklas Magnusson (M) föreslog 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. 
 

 Kommunfullmäktige avslog motionen i den delen som handlade 
om utmärkning av kommunens yttersta platser och gränspassager 
och tillstyrkte motionen i den delen som avser skyltar på torget till 
orter och besöksmål. Beställningen kompletterades med fyra 
skyltar som anger avstånd till kommunens yttersta gränser i nord, 
sydlig, västlig respektive östlig riktning. Kungsör Kommunteknik 
AB erhöll 70 000 kronor för detta. 

 
 Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har nu lämnat slutrapport 

på utfört arbete och fakturerat kommunen 72 570 kronor. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 110 
• Yttrande Kungsörs Kommunteknik AB 2019-11-05 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 193 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13 § 8 
• Slutrapport Kungsörs Kommunteknik AB 2020-11-18 
 

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. Kommundirektören får 

i uppdrag att se till att eventuella felaktigheter enligt beställningen 
korrigeras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ekonomichef, Kungsörs KommunTeknik AB (inkl. 
sammanställning), akten, kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 208 
Avvikelserapport gällande beslutade 
investeringar 2020 – 2022, gång- och cykelvägar 
Torsgatan och Skillingeudd (KS 2020/68) 

Kommunfullmäktige antog investeringsram för 2020 i 
budgetarbetet 2019. Investering, efter upphandling inklusive 
samtliga kostnader, överstiger avsatt summa måste ärendet tillbaka 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ny beredning. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB har lämnar avvikelserapport från 
budgeten gällande två pågående investeringsprojekt. Båda anger 
felaktiga nyckeltal och tidspress i projekteringen som orsaker.  
Ytterligare medel söks nu i första hand externt från 
trafiksäkerhetsverket för att minimera underskottet. Nyckeltalen 
för beräkning är nu justerade inför framtida projektering. 
Projektprocessen ses också över under 2021 för att undvika att 
projektering och projekt lappar över varandra vilket minskar 
möjligheten till kostnadskontroll. 
 
• Gång- och cykelväg Skillingeudd med 436 000 kr. 
• Gång- och cykelväg Torsgatan med 274 000 kr. 
 
Projektet med Torsgatan avvikelser också i tid beroende på att 
Mälarenergi nu använder del av gång- och cykelvägen att dra 
ledning till Swerocks bergtäkt. Detta arbete och återställande av 
vägen bekostas av Mälarenergi. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10 
• Sammanställning av investeringar 2020-02-10 
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 22 
• KF protokollsutdrag 2020-04-06 § 46 
• Avvikelserapporter Kungsörs Kommunteknik AB 2020-11-19 

avseende GC vägar Torsgatan och Skillingsudd 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för avvikelserapporterna och uppmanar 

Kungsörs Kommunteknik AB att återkomma om ytterligare medel 
krävs från kommunen. Beslutet ska informeras 
kommunfullmäktige. 
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§ 210 
Svar på revisionsrapport– Granskning av 
stiftelser i Kungsörs kommun (KS 2020/248) 

 Den revisor som utsetts att granska kommunens stiftelser har 
sammanställt sina synpunkter från granskningen i en promemoria. 
Av den framgår bl.a. rekommendationer att påskynda 
handläggningen av permutationer av kommunens förvaltade 
stiftelser samt att åtgärder vidtas sa att en rimlig avkastning kan 
ske av stiftelsernas kapital. 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar som 

instämmer med kritiken och konstaterar att ärendet gällande 
permutation ligger för handläggning hos länsstyrelsen och att 
avkastningen just nu ligger på en låg eller obefintlig nivå.  

 
 Både frågan kring att driva på länsstyrelsen och se över placering 

föreslås drivas av tillträdande ekonomichef, då tjänsten för 
närvarande är vakant.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv och promemoria från granskning av stiftelse i Kungsörs 

kommun år 2019 
• KF protokoll 2020-09-14 § 113 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-28 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att nästa ekonomichef får i 

uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att påskynda 
hanteringen och att ta förnyad kontakt med banken om 
förvaltningen av våra fonder. Med detta anses 
revisionsrapporten besvarad. 
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Akten, kommundirektör, ekonomiavdelningen, KKTAB, 
Ida-Maria Rydkvist 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 210 
Omdragning av Granhammarsleden (KS 
2020/332) 

 Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan 
Skäftruna och Granhammar, för att få bort cykeltrafiken på 
europavägen. Leden gjordes i ett samarbete mellan Trafikverket 
och Kungsörs kommun. Tyvärr kom leden även att korsa en privat 
tomt, vilket gör det otydligt för passerande att se var leden går. 
Därför föreslås nu en omdragning av Granhammarsleden. 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag på åtgärd 

utifrån en kostnadsberäkning gjord av Kungsörs KommunTeknik 
AB på en engångskostnad på 110 00 kronor och en årlig drift på 
11 000 kronor/år. Då kommunen inte äger marken kan inte 
kostnaden ses som en investering.  

 
KS överläggning Petter Westlund (C) yrkar på återremiss med anledning av att 

ärendet inte är berett utifrån den nyligen antagna trafikstrategin 
specifikt gällande kommunens gång- och cykelvägar och bör vara 
synkroniserad med budgetprocessen. Madelene Fager (C) yrkar 
bifall till förslaget på återremiss.  

 
 Stellan Lund (M), Claes Wolinder (L) och Rigmor Åkesson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsepresidiets beredda förslag.  
 
 Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) ställer de två 

förslagen mot varandra och finner efter avslutad överläggning att 
kommunstyrelsens beslutat enligt kommunstyrelsepresidiets 
beredda förslag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd 
karta 2020-11-23 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar om 110 000 kronor för den 
föreslagna åtgärden vid Granhammarsleden och 
11 000 kronor i årlig driftkostnad. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Petter Westlund (C) och 

Madelene Fager (C) muntligt. 
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§ 211 
Försäljning av industrimark i Valskog 
(KS 2020/100) 
Fastighetsägare till Lådberga 5:2, Valskog, expanderar och 
önskar mark intill sin fastighet. De har via näringslivschefen och 
den tekniska chefen ställt frågan om att köpa ytterligare 1500 
kvadratmeter mark än de tidigare i år beslutade 1500 
kvadratmeterna. I och med detta föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att bevilja en försäljning om totalt 3000 kvadratmeter, 
i stället för de tidigare beslutade 1500 kvadratmeterna enligt 
bilagd karta. 
 
Marken är detaljplanelagd för industriändamål men inte 
avstyckad. Kungsörs KommunTeknik AB fick vid tidigare beslut 
uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av 
marken i samråd med fastighetsägarens önskemål för att sedan 
sälja marken enligt taxan för industrimark samt 
förrättningskostnaden. 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KS Plankommittés protokoll 2020-03-24 §6 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17 

(finns i akten) 
• KS protokoll 2020-04-20 § 52 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

inklusive karta 
 
 
Beslut  Kommunstyrelsen beslutar att sälja 3000 kvm för 

240 000 kronor plus förrättningskostnad till Mast- och 
tornunderhåll AB enligt bifogad karta istället för de 
1500 kvm som tidigare beslutats.  
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§ 212 
Återrapportering - Åtgärdspaket till 
föreningslivet p.g.a pågående pandemi 
covid-19. (KS 2020/132) 
Kultur- och fritidsenheten fick under våren 2020 i uppdrag att ta 
fram ett förslag på åtgärdspaket innehållande kriterier för att få ta 
del av bidrag till föreningslivet i Kungsörs kommun. Det gäller de 
som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi. Syftet är att ge 
föreningarna förutsättningar att överleva.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att avsätta 400 000 
kronor för åtgärder till föreningslivet i syfte att detta för perioden 
mars-augusti. Kommundirektören fick i uppdrag att återrapportera 
arbetet till kommunstyrelsen efter augusti.  
 
Under perioden mars-augusti är det endast Kungsörs Bollklubb 
som sökt ekonomiskt stöd, föreningen har uppfyllt kriterierna och 
fått ett stöd utbetalat på 95 801 kr. Valskog IK:s ansökan för 
perioden mars-december är under behandling. 
 
Kommunstyrelsen förlängde i november ansökningstiden till 31 
december 2021 och införde samtidigt ett tak för sökta pengar på 
maximalt 10 procent av föreningens omsättning 2020. Detta för att 
möjliggöra en proportionerlig fördelning av de begränsade 
resurserna. Kultur- och fritidsenheten räknar med att fler 
föreningar kommer att söka för perioden september-december. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning  
2020-05-04 

• Bilaga 1: Förslag till åtgärdspaket till föreningslivet  
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-25 § 83 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning  

2020-10-28 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-16 § 191 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning  

2020-11-16 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för rapporten.  
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Akten, Lena Dahl Nielsen 
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§ 213 
Krisledningsplan Kungsörs kommun (KS 
2020/379) 
Kommunfullmäktige antog 2019-11-11 § 158 övergripande inriktning 
och prioriteringar för arbetet genom ett styrdokument avseende 
krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för 
perioden 2019 - 2022. Styrdokumentet anger att kommunstyrelsen 
fastställer tillhörande krisledningsplan. Denna är nu färdig för beslut 
och ersätter den från 2016.  
 
Syftet med krisledningsplanen är att klargöra kommunens 
övergripande organisation och uppgifter för att ge goda 
förutsättningar för hantering av en samhällsstörning/ extraordinär 
händelse. Kungsörs kommuns krisledning grundar sig på 
flexibilitet, då en extraordinär händelse ofta innebär en anpassad 
organisation utifrån händelsen och dess omfattning.  

 
Behovet och omfattningen vid en aktivering av 
krisledningsorganisationen kan variera beroende på den specifika 
händelsens karaktär och omfattning. Ordinarie verksamhet som inte 
är berörd fortlöper som vanligt. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till krisledningsplan  

 
Beslut Kommunstyrelsen antar krisledningsplanen.  
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§ 214 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den  
13 november 2020 § 13 – beslutat att reducera antal fysiskt 
närvarande till ordinarie ledamöter på kommunstyrelsens 
sammanträde 16 november 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund 
av det förändrade läget gällande pandemin efter överläggning med 
gruppledarna. Dnr KS 2020/435 
 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har 2020-11-25 § 11 
Ekonomiskt stöd till föreningar under pågående pandemitiden 
mars - augusti 2020, gett bidrag till Valskog idrottsklubb med 
15 086 kronor. Dnr KS 2020/221 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den  
18 november 2020 § 12 - tilldelat Kungsörs kommuns miljöpriser 
2020 till: Ljungs Goa och förskolorna Kungsladugården, 
Skogsudden, Björkliden och Solbacken. Nomineringarna har 
presenterats för kommunstyrelsens presidium. Dnr KS 2020/226 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 215 
Meddelanden 
Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-10-21 § 25 - 29 

• Kungsörs Vatten AB 2020-10-21 § 23 – 27 

• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2020-11-10 
 § 113-124 

• Kungsörs Fastighets AB 2020-10-29 § 2005-2013 

  
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Bevara kulturlandskapet Malmberga och Ekeby.  
Dnr KS 2020/424 

• Bevara kulturlandskapet Malmberga & Ekeby.  
Dnr KS 2020/425 

• Biblioteket i Kungsör. Dnr KS 2020/430 

• Trygghetsvandring i Valskog. Dnr KS 2020/429 

• Bygga vid Stallmästarhagen. Dnr KS 2020/433 
 
Kommuner och Regioners cirkulär: 

• 20:41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet  

• 20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB  

• 20:43 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet  

• 20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK20 - med 
OFR Allmän kommunal verksamhet  

• 20:45 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 
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• 20:46 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus 
i bostadsrättsform 

• 20:47 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensions-
behållning, intjänad pensionsrätt1997-12-31 samt förmånsbe-
stämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 

• 20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser – BEA 20 

• 20:49 Värdesäkring av ersättning som betalastill lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL  

• 20:51 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK20 och 
Med stud 20 - med OFR Läkare | Viktig information från SKR  

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 216 
Gratifikation till Kungsörs kommuns 
medarbetare (KS 2020/XX) 
 
Perioden fram till hösten 2020 har varit en turbulent tid och allt det 
som vi tidigare tagit som normalt har fått omvärderats utifrån den 
Coronapandemi världen befinner sig i just nu. Kungsörs kommun 
har i likhet med övriga kommuner i Sverige blivit drabbade av 
Coronapandemin. Belastningen på kommunens medarbetare både i 
form av fastanställda och timanställda har varit tuff tidvis. 
För att ge en uppmuntran till Kungsörs kommuns medarbetare som 
har arbetat under pandemin föreslås en gratifikation i samband 
med detta. Alla anställda oavsett anställningsform för att även våra 
vikarier och timanställda som slitit under pandemin får del av 
gratifikationen.  
 
Förslaget är framskrivet av kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Peterson (S) i samråd med övriga i kommunen verksamma partier.  
 
 

  
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utdela en differentierad 

gratifikation på 2000 kr till medarbetare i omvårdsnära 
verksamheter. Övriga anställda som uppfyller kriterierna enligt 
ordförandeförslagets anvisningar får en gratifikation på 1000 kr.  

 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att respektive nämnd 
kompenseras enligt uträkningen i ordförandeförslaget genom 
ianspråktagande av medel som tas av årets resultat. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att medarbetare inom Förskola-Skola-
Äldreboende-Hemtjänst samt LSS verksamhet är de inom 
Kungsörs kommuns som ska få ta del av den högre gratifikationen. 
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§ 217 
Övriga frågor 

  
a) Madelene Fager (C) efterfrågar redovisning av den rapport 

gällande budgetarbetet som skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att den kommer 
till nästa möte. 
 

b) Lina Johansson (C) önskar en redogörelse för styrdokument i 
kommunen, så att det blir tydligt att man vet vilka dokument 
som gäller och hur de förhåller sig till varandra hierarkiskt. 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att det kan 
redovisas till nästa möte. 
 

c) Linda Söder Jonsson (S) informerar om att riskgrupper från 
och med tisdag ges möjlighet att hämta gratis visir i 
kommunhusets reception och att det fått positiv respons. 
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§ 218 
Hälsningsord 

  
 Ordföranden tackade samtliga mötesdeltagande för ett bra 

samarbete med kommunstyrelsens första helt digitalt genomförda 
möte och önskade alla en god jul och ett gott nytt 2021. 
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