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Plats och tid

  
Kung Karls skola, matsalen, måndagen den 20 april 2020, klockan 16.00-18.35. Ajournering 
17.30-17.35. 
 
 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare  

 

Ersättare  Rigmor Åkesson (S), Marie Norin Junttila (S), Ewa Granudd (M), Anders Frödin (SD) och 
Annicka Eriksson (SD). 

Övriga  
deltagande  Kommundirektören Claes-Urban Boström, socialchef Lena Dibbern § 41, avdelningschef 

Kenneth Pettersson § 41, VD KKTAB Rune Larsen § 41 och kanslichefen Josephine Härdin 

 

Utses att justera Madelene Fager 
Ersättare för 
justerare Petter Westlund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-04-21, klockan 11.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       41-63 
 Josephine Härdin  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2020-04-20, §§ 41-63 
Datum då anslag  
sätts upp 2020- 04-21 Datum då anslag  

tas ned 2020-05-12 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2020-04-20 
 

1 Information 
2 Motion – Sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande 
3 Motion – Kungsörs Folkets Park 
4 Medborgarförslag – Varningssignaler i Valskog 
5 Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drottninggatan 
6 Revidering av taxa för uthyrning av samlingslokaler 
7 Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest Sverige AB 

(KKTAB) 
8 Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest Sverige AB 

(KVAB) 
9 Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB 
10 Årsredovisning 2019 – VafabMiljö kommunalförbund 
11 Nya villatomter i Valskog 
12 Försäljning av industrimark i Valskog 
13 Försäljning av hagmark i Valskog 
14 Arrende av hagmark i Valskog 
15 Tättbebyggt område – Torpa 
16 Trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för Västmanlands län 
17 Ansökan om stöd till grannsamverkan från Stöldskyddsföreningen 
18 Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av Covid-19 
19 Busshållplats på Kungsgatan 
20 Meddelanden delegationsbeslut 
21 Meddelanden 
22 Lunch för gymnasieelever på lokala restauranger 
23 Årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2019 för 

Kungsörs Kommunföretag AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 41 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
a) Läget kring Covid-19 (KS 2020/109) 

Kommundirektör Claes-Urban Boström, socialchef Lena 
Dibbern och avdelningschef för äldreomsorgen Kenneth 
Pettersson 
 
Kommunstyrelsen informeras om hur arbetet med 
bemanningsplanering och materialanskaffning skett i kommunen. 
Kommunstyrelsen hälsar till samtliga medarbetare som omfattas 
och hälsar och tackar för det goda arbete som pågår. 
 

b) 16.00 Borgensåtaganden, KKTAB, KVAB 
Rune Larsen VD medverkar (inför beslutsärende 7 och 8) 
 
Kommunstyrelsen får en redogörelse för vad som ligger till 
grund för ansökningarna om de utökade borgensåtagandena.  
 

c) Fastställd vägplan (KS 2018/32) 
Information inkommen från Trafikverket 2020-03-20 
 
Vägplanen omfattar ombyggnad av väg 56 till mötesfri väg med 
omkörningssträckor på en ca 10 kilometer lång sträcka, mellan 
Katrineholm och Bie. Omkörning kommer att vara möjlig på 
cirka 25 procent av sträckan i vardera riktningen och 
omkörningssträckornas längd kommer att vara 940 – 1600 meter. 
Där omkörningssträckor anläggs breddas vägen från dagens cirka 
9 meter till 13 meter.  
Projektets aktualitet 
Kostnader för projektet har beräknats till cirka 150 miljoner 
kronor i 2017 års prisnivå. Projektet ingår i Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2018 - 2029 med 161 miljoner kronor i 
2017 års prisnivå. Byggstart planeras ske 2021 - 2024. 
 

d) Ekonomi 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
 
1,9 mkr är resultatet för närvarande enligt prognos.  
Särskild redovisning finns för tillkommande kostnader på grund 
av Covid-19.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

e) Fördjupad samverkan 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Ordförande direktionen Västra Mälardalens KommunalFörbund, 
VMKF, Mikael Peterson 
 
Rapporten gällande översyn av Västra Mälardalens 
KommunalFörbund, VMKF, kommer till direktionen i maj för 
behandling.  
 

f) Jämställdhetsrådet 
Stellan Lund 
 
6 mars tillsattes nya fokusgrupper för utredningar gällande 
jämställdhet bland annat i aktiviteter i föreningar. Arbetet just nu 
ligger lågt med anledning av Corona-19. 
 

g) Krishanteringsrådet 
Mikael Peterson 
 
Berättar om åtgärder som inställt valborgsfirande med mera med 
anledning av Covid-19. 
 

Beslut             Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, VMMF, motionärerna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 42 
Motion – Sänkt bygglovstaxa för 
energieffektivt byggande (KS 2019/101) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en 
taxemodell för densamma.   
 
Ärendet har varit hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund på 
remiss. I sitt yttrande beskriver bygglovenheten bland annat att de 
skärpta kraven på energianvändningen i plan- och bygglagen för 
nybyggnationer av olika byggnadstyper är tillräckligt miljötänk för 
dagens byggnadsteknik och byggnadskonstruktion för att bygga ett 
miljöanpassat bostadsbyggande. En differentierad taxa för 
energieffektivt byggande bedöms inte heller vara förenlig med 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på motionen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C). 

• Yttrande från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2020-
02-04 

• KF protokoll 2019-04-08 § 58 
 
KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget i motionen. 
 Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget i motionen. 
  

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Centerpartiet genom 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C), skriftligt.  



 

Reservation från Centerpartiet 
Svar på motion om sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande 
 

 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motion en sänkt bygglovstaxa 
till förmån för vårt förslag om bifall. Det är högst olyckligt att de styrande inte 
undersöka frågan närmare. Sedan några år tillbaka använder vissa kommuner 
sänkta avgifter för bygglov för att främja energieffektivt byggande och vi anser 
att även Kungsör kommun ska pröva den möjligheten.  

 

För Centerpartiet den 21 april 2020  

 
Madelene Fager  Petter Westlund 
Ledamot   Ledamot 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 43 
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion  
 

• att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park 
utreds 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har genom utvecklingsstrateg 
Stefan Lejerdal lämnat ett yttrande där han bland annat skriver att 
ytan bör utvecklas och göras mer tillgängligt och att utveckla 
området ”Folkets Park” som ett naturnära område stämmer med 
kommunens vision. 
 
Det aktuella området består till största del av en grönyta med 
flertalet äldre ekar och en rund yta i mitten. Grönstrukturplanen 
lyfter fram att området bör utvecklas socialt genom att bland annat 
förse området med bord och sittplatser. Området bör även kunna 
utvecklas ekologiskt genom att förse området med växter som finns 
i det centrala- och östra grönområdet.  

 
Det behöver dock genomföras en utredning med förslag på hur 
området kan utvecklas och en uppskattad kostnad för detta.  
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 21 
• Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-19 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen återkomma med 
förslag på hur området kan utvecklas och en kostnadsberäkning 
för detta. 

 
 Kommundirektören får i uppdrag att undersöka tid för 

verkställande av tidigare beslut gällande Folkets Park. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 44 
Medborgarförslag – Varningssignaler i 
Valskog (KS 2019/366) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att 
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar 
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för ut-
ryckningsfordon som passerar centrala Valskog. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss 
som i sin tur kontaktat trafikverket.  De svarar att varningssignaler 
av den här typen är inget som används och vägsystemet ska vara 
självförklarande och likartat utformat. Ambulanser ska använda 
blåljus vid utryckning och det ska inte behövas sättas 
varningssignaler överallt. Utanför en brandstation/ambulansstation 
kan trafikljus användas vid utryckning för att säkerställa en snabb 
utryckning. 

 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 167 
• Mailsvar från Kungsörs KommunTeknik AB och trafikverket 

2020-03-03 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggaren, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 
Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drott-
ninggatan (KS 2019/381) 

Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på 
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att 
parkeringstiden om maximalt två timmar följs. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB för 
yttrande. I sitt svar berättar Kungsörs KommunTeknik AB 
att man sedan 2018 har utökat parkeringsövervakningen till 
dubbel mängd mot tidigare övervakning. 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. 
 
Således föreslås ett avslag på förslaget. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jutis Jutström 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25 § 178 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-03-26  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Claes-Urban Boström, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 46 
Revidering av taxa för uthyrning av 
samlingslokaler (KS 2019/384) 

Kultur- och fritidsavdelningen har sedan år 2018 i uppdrag att hyra ut 
Ulvesunds aula kvällstid och helger och sedan maj i år även Stenladan i 
Lockmora. På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn efter varje 
uthyrning och förbrukningsartiklar, ses ett behov att höja taxan för 
samlingslokaler som ligger under Kultur- och fritid. Intäkterna går till 
att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis och reparationer. 
Kommun vill heller inte konkurrera med privata aktörer gällande 
hyresnivån som för kommunens del i dagsläget är lägre. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i december 2019 med 
uppdraget att återkomma med ett nytt förslag där taxorna sänks och 
underlaget utökats med förtydliganden om vad som ingår i kommunens 
lokaler vid uthyrning jämfört med föreningarnas. Underlaget har nu 
presenterats till kommunstyrelsens presidium 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson  
• KS protokoll 2019-12-16 § 196 
• Nytt förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael 

Nilsson 2020-03-12 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunfullmäktige beslutar att hyran för samlingslokaler 
i Kungsör höjs till 1100 kr fredag-söndag/dygn, måndag-
torsdag 300 kr kl. 16.00-22.00 för exempelvis 
föreningsmöten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hyran för 
Björskogsskolans bygdegård höjs till 600 kr för matsalen 
och 600 kr för gymnastiksalen fredag-söndag/dygn, 
måndag-torsdag 300 kr kl. 16.00-22.00 för exempelvis 
föreningsmöten. 
 
Höjningen gäller från 2020-05-04 
 
I övrigt gäller tidigare beslutade riktlinjer och avgifter. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 47 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2020/120) 
Kungsörs Kommunteknik AB önskar utökat borgensansvar med  
39 535 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Kommunteknik AB ska 
kunna genomföra åtaganden enligt Kungsörs Kommunteknik AB:s 
investeringsplan 2020. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD Rune Larsen, Kungsörs 
KommunTeknik AB 2020-03-04  

• Presentation på kommunstyrelsen 2020-04-20, VD Rune 
Larsen, Kungsörs KommunTeknik AB 

 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat 
borgensansvar med 39 535 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KVAB, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 48 
Ansökan om utökad borgen för upplåning 
hos Kommuninvest Sverige AB 
 (KS 2020/121) 
Kungsörs Vatten AB önskar utökat borgensansvar med 30 
000 000 kr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige 
AB låna upp motsvarande summa. 
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna 
genomföra åtagande enligt Kungsörs Vatten AB investeringsplan 
2020. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från VD Rune Larsen, Kungsörs Vatten 
AB 2020-03-04  

• Presentation på kommunstyrelsen 2020-04-20, VD Rune 
Larsen, Kungsörs KommunTeknik AB 
 

 
 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat 
borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos 
Kommuninvest Sverige AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KGAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 49 
Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2020/114) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB  
• Revisionsberättelse från pwc 2020-03-19 
 

Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
  

I beslutet deltar inte Mikael Peterson (S) samt Stellan Lund (M). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Vafab Miljö 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 50 
Årsredovisning 2019 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2020/139) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2019 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2019 
inklusive revisionsberättelse 

• Protokoll från direktionen VafabMiljö kommunalförbund 
2020-02-27  

  
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2019 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 51 
Nya villatomter i Valskog (KS 2020/99) 
Kungsörs KommunTeknik AB och Utvecklingsenheten har tidigare 
presenterat förslag på nya områden med villatomter i Valskog. Ett 
område som presenterades var nya tomter på Skarpängsvägen i 
Valskog, se karta nedan. 

  
Kommunen äger marken och det är möjligt att stycka av och sälja 
fyra nya tomter utan att ta fram en ny detaljplan.  
Däremot bör kommunen söka om förhandsbesked hos 
myndighetsförbundet innan avstyckning och försäljning av tomterna 
påbörjas. Det finns möjliget för framtida förtätningsmöjligheter på 
området men då krävs en ny detaljplan.   

 
   

 
 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-17 
• KS plankommittés protokoll 2020-04-11 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

ansöka om förhandsbesked för bygglov för tomterna på      
Skarpängsvägen och att de sedan styckas av och säljs som 
villatomter.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, frågeställaren 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 52 
Försäljning av industrimark i Valskog 
(KS 2020/100) 
Fastighetsägare till Lådberga 5:2, Valskog, har skickat in 
önskemål om att köpa ca 1500 kvadratmeter mark väster om sin 
fastighet. Marken är detaljplanelagd för industriändamål men inte 
avstyckad. 

 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KS Plankommittés protokoll 2020-03-24 §6 
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17 (finns i akten) 

 
 
 
Beslut  Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i 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. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, den sökande, 
KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 53 
Försäljning av hagmark i Valskog 
(KS 2020/101) 
Fastighetsägare till Vavle 2:10, i Valskog, har ett avtal om att 
disponera en bit mark i anslutning till sin fastighet, sedan år 
2018. Nu önskar hen köpa denna mark samt ytterligare ett 
område utöver den disponerade marken, se bild nedan.  
 

 
 
 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KS plankommittés protokoll 2020-03-24 § 7 
• Tjänsteskrivelse från Kungsörs kommunteknik AB 2020-03-17 

(finns i akten) 
 
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja marken då den kan 

styckas av och säljas till villabebyggelse framöver enligt förslag 
på skapande av tomtmark i Valskog.  
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§ 54 
Arrende av hagmark i Valskog (KS 2020/102) 
En person har kommit in med önskemål till Kungsörs kommun 
att få arrendera del av Vavle 1:11, Valskog. Hen vill hägna in 
området för att låta sina djur beta ner sly. Området är i anslutning 
till planlagd industrimark. Frågeställaren önskar skapa en 
tillfällig inhägnad som kan tas bort med kort varsel om 
kommunen önskar använda marken till annat. 
 

   
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• KS plankommitté protokoll 2020-03-24 §8 
• Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17 (finns i akten) 
• Avtal om disposition av mark (finns i akten) 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

upprätta ett arrendeavtal med frågeställaren med kort 
uppsägningstid för att kunna sälja industrimarken vid behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20   18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, 
förslagsläggaren 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 55 
Tättbebyggt område – Torpa (KS 2020/97) 
En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs 
kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i 
Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på 
Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt 
område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det 
har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart 
vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av 
kommunstyrelsen. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §9 
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17 (finns i akten) 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

skapa ett förslag på område i Torpa som ska beslutas vara 
”tättbebyggt område”, för att därefter se över hastighetsgränserna 
i området. 

                                                 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20   19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Stefan Lejerdahl, region@regionvastmanland.se 
oskar.jonsson@regionvastmanland.se 

Utdragsbestyrkande jessica.cedergren@regionvastmanland.se, inklusive 
tjänsteskrivelse till samtliga i region Västmanland 
 

 

 
§ 56 
Trafikförsörjningsprogram och 
länstransportplan för Västmanlands län (KS 
2020/33) 
Kungsörs kommun har av Region Västmanland erbjudits möjlighet 
att lämna in underlag för en översyn av länets trafikförsörjnings-
program och en ny länstransportplan för Västmanlands län.  

  
Som underlag inför processerna till dessa styrande 
dokument vill Region Västmanland inhämta 
kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring: 
 

• Vilka som är de viktigaste målpunkterna för 
kommunen/länsstyrelsen utifrån exempelvis 
arbetsmarknad, utbildning och samhällsservice? 

• Fungerar befintlig kollektivtrafik för ovan 
nämnda målpunkter behov? 

• Brister och behov på den nationella respektive 
regionala infrastrukturen.  
 

Svaret redovisas i bifogad tjänsteskrivelse ”Underlag för 
kommande trafikförsörjningsprogram och länstransport-
plan för Västmanlands län (RV192027)”. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25 
• Region Västmanlands begäran om underlag 2020-01-02 

 
KS överläggning Petter Westlund (C) yrkar tillägg till beslutet med att det i matrisen 

”Viktiga målpunkter för Kungsörs kommun” på varje relevant 
busslinje där Kungsörs centrum slutar att trafikeras läggs till en 
kommentar att ”tillgängligheten kommer att bli sämre än idag ”. 

 
 Angelica Stigenberg (S) yrkar bifall till Petter Westlunds 

tilläggsyrkande. 
 

mailto:region@regionvastmanland.se
mailto:oskar.jonsson@regionvastmanland.se
mailto:jessica.cedergren@regionvastmanland.se
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Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det endast finns 
ett förslag till beslut och att detta beslutas.   

 
Beslut Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen ”Underlag för 

kommande trafikförsörjningsprogram och 
länstransportplan för Västmanlands län (RV192027)” 
som sin egen med tillägget att det i matrisen ”Viktiga 
målpunkter för Kungsörs kommun” kompletteras med 
att på varje relevant busslinje där Kungsörs centrum 
slutar att trafikeras läggas till en kommentar att 
”tillgängligheten kommer att bli sämre än idag”. 

 
   

mailto:region@regionvastmanland.se
mailto:oskar.jonsson@regionvastmanland.se
mailto:jessica.cedergren@regionvastmanland.se
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§ 57 
Ansökan om stöd till grannsamverkan från 
Stöldskyddsföreningen (KS 2020/122) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina 
försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla 
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående 
intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för 
verksamheten. Föreningen har inkommit med en önskan om stöd till 
sin verksamhet för 2020 och 2021. 
 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan från Stöldskyddsföreningen 2020-03-20 med bilagd 

sammanfattning av effekter 
 
Beslut Kommunstyrelsen avslår stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag 
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§ 58 
Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med 
anledning av Covid-19 (KS 2020/133) 
Svenska Fotbollsförbundet har inkommit med en skrivelse till svenska 
kommuner gällande önskade åtgärder med anledning av utbrottet av 
Covid-19. De önskar att kommunerna   

 
- avstå från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under 
2020,  
- mildra de ekonomiska konsekvenserna i form av uteblivna intäkter, 
från exempelvis arrangemang, genom utökade budgetramar för 
bidragen till idrottsföreningarna,  
- minst garanterar 2019 års nivåer för det kommunala lokala 
aktivitetsstödet.  

 
Kungsörs kommun har för närvarande ett pågående arbete på kultur- och 
fritidsförvaltningen med att se över stödåtgärder till föreningslivet med 
anledning av effekterna av utbrottet av Covid-19. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet 2020-03-31 
 
 

 
 

Beslut   Kommunstyrelsen tackar för informationen  
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§ 59 
Busshållplats på Kungsgatan 
(KS 2020/144) 

Kollektivtrafiknämnden och dess förvaltning har beslutat för en tid 
sedan att inte längre trafikera Stortorget i Kungsör. Deras beslut är 
lika för alla kommuner i länet om att de inte ska trafikera annan väg 
än från punkt A i en kommun och snabbaste väg till punkt B i nästa 
kommun utan omvägar. Detta för att göra pendlingen så snabb som 
möjligt och att anpassa busstrafik till övrig kollektivtrafik såsom 
tåg. 
 
Kungsörs kommuns tjänstemän tillsammans med 
Kollektivtrafikförvaltningens tjänstemän har samverkat för att få till 
bästa möjliga busshållplats på den ytan som finns att tillgå mellan 
Turisten och Gjutaren. 
 
De två första förslagen ratades av den politiska gruppen som 
hanterade frågan. Önskemålet var att ta fram ett förslag som 
gjorde trafikflödet lite jämnare och inte stoppade upp trafiken 
helt i körbanan med köer som följd. Ett tredje förslag med 
fickhållplats och körbanehållplats har nu tagits fram. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2020-03-25  

 
KS överläggning Madelene Fager (C) hänvisar till alliansens inlämnade skrivelse 

gällande kollektivtrafiken och yrkar avslag på förslaget. 
 Stellan Lund (M) yrkar avslag på förslaget.  
 Roland Jansson (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
 Ordförande Mikael Peterson ställer förslagen mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Den politiska 
styrgruppen för Kungsörs ortsutvecklings förslag till beslut. 
Votering begärs och genomförs. 

 
 Ja-röster läggs av de som står bakom Den politiska styrgruppen för 

Kungsörs ortsutvecklings förslag till beslut. 
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 Nej-röster läggs av de som yrkar avslag på förslaget. 
 
Votering  Ja-röster läggs av: 
 Mikael Peterson (S), Linda Söder Jonsson (S), Angelica 

Stigenberg (S), Christer Henriksson (V), Claes Wolinder (L), 
Roland Jansson (SD) och Lars-Gunnar Andersson (SD). 

 
 Nej-röster läggs av: 
 Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), 

Petter Westlund (C) 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar om utformning av hållplats enligt 

alternativ 3 exklusive hastighetssänkande åtgärder till en total 
kostnad med 800 000 kronor där den kommunala insatsen är 
200 000 kronor. 

 
Kommunstyrelsen ger Kungsörs Kommun Teknik AB i uppdrag att 
färdigställa hållplatsen enligt förslaget. 

 
Reservation Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) reserverar sig skriftligt 

mot beslutet. 
 



                                                  
 

Reservation gällande beslut om hållplats vid Kungsgatan (KS 2020/144) 

Alliansen reserverar sig mot beslutet att investera i en ny hållplats på Kungsgatan. Förslaget 
utgör en falsk trygghet för oskyddade trafikanter utan trafiksäkerhets- och hastighetshöjande 
åtgärder. Att förse Kungsgatan med en hållplats enligt förslaget stoppar dessutom trafikflödet 
på Kungsgatan.  

Vi hade gärna sätt alternativa lösningar så som vi tidigare presenterat, parkeringsytan 
Gjutaren eller Thor-Modéens gata är två sådana alternativa lösningar.  

Vi anser heller inte att Kungsörs kommun ska vara med och finansiera någon som är en 
konsekvens av kollektivtrafiknämndens ageranden. Tillsammans med tidigare beslut om 
ombyggnation vid resecentrum uppgår nu Kungsör kommuns del av investeringen på totalt 
1,6 mkr till 0,6 mkr. (KS 2019/272 och KS 2020/144) 

Vi är mycket kritiska till att Kungsörs kommun inte lyckas att leverera en ändamålsenlig 
lösning för kollektivtrafiken i Kungsör och vi anser inte att kommunen har gjort tillräckligt i 
frågan.  

Med detta sagt. Reservation.  

 

För alliansen 2020-04-21 
 

Stellan Lund   Madelene Fager   
Moderata Samlingspartiet   Centerpartiet   

https://moderaterna.se/riksorganisationen
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§ 60 
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 19 mars 2020, § 3, 
beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 48 210 kronor 
för andra halvåret 2019. Bidragen fördelas på 12 föreningar. Dnr 
KS 2020/50 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den 12 mars 
2020, § 5, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs 
kommuns yttrande över undersökningssamråd gällande 
markförläggning av 45 kV luftledning i Kungsör. Dnr KS 2020/75 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den 3 april 
2020, § 4, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs 
kommuns yttrande över gällande Region Västmanlands kundkoll. 
Dnr KS 2020/76 

KS överläggning           Petter Westlund (C) menar att remisstiden på ärendet mer Region 
Västmanlands kundkoll var så pass väl tilltagen att ärendet hade 
kunnat tas på kommunstyrelsen och inte blivit ett ordförandebeslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 61 
Meddelanden 
Rapport från SKR och MSB - Öppna jämförelser - Trygghet och 
säkerhet 2019. Dnr KS 2020/84 
 
Ny rapport från Mälardalsrådet om bristen på samhällsbyggare 
inom infrastruktursektorn. Dnr KS 2020/134 
 
Länsstyrelsen har beslutat 2020-04-01 om tillstånd till skyddsjakt 
efter storskarv i Mälaren för yrkesfiskare i Mälaren till och med 
den 31 december 2020. Dnr KS 2020/135 

 
Rapport från Länsstyrelsen - inspektion av 
överförmyndarnämnden 2019. Dnr KS 2020/116 
 
Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2020-03-25 § 22 - 33 

 
Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Döda träd utefter 2,5 km spåret i Lockmora. Dnr KS 2020/105 

• Lokal info om Corona-läget på hemsidan. Dnr KS 2020/113 

• Uppdatera kommunfakta på hemsidan. Dnr KS 2020/117 

• Angående Coronavirus. Dnr KS 2020/118 

• Uselt underhåll på vandringsleden. Dnr KS 2020/124 

• Cykla i Valskog. Dnr KS 2020/126 
 
Undertecknade avtal: 

• Kanslichef Josephine Härdin har tecknat Tilläggsavtal nr 1 till 
avtal nr 1307, Avtal – konsultuppdrag. Avtalspart: Mikael 
Skareflod Consulting. Dnr KS 2020/103 
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• Kanslichef Josephine Härdin har tecknat Tilläggsbeställning 
till befintligt leveransavtal rörande W3D3 (Document 
Converter). Dnr KS 2020/111 

• Teknisk chef Rune Larsen har tecknat upplåtelseavtal med 
Eskilstuna MK . Klubben får använda kommunens vägar för 
rallytävling 2020-09-12. Dnr KS 2020/125 

• Ekonomichef Anette Gårlin har tecknat STIM-avtal.  
Dnr KS 2020/138 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB - förstärka elnätet i södra Kungsör.  
Dnr KS 2020/3 

• AG Consulting- förberedelse för fiber på Nygatan. Dnr KS 
2020/3 

 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:  

• Casa Nostra – uteservering, perioden 2020-04-01 -2020-09-30. 
Dnr KS 2020/93 

• Nellys – uteservering, 2020-04-01--2020-10-01. 
Dnr KS 2020/60 

 
Kommuner och Regioners cirkulär: 

• 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro  

• 20:14 Överenskommelse om undantag från överläggnings-
skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen 
samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-
19, orsakad av coronavirus  

• 20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer  

• 20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 62 
Lunch för gymnasieelever på lokala 
restauranger (KS 2020/156) 
De allra flesta av Sveriges 290 kommuner har tagit fram 
åtgärdsprogram för att stötta det lokala näringslivet, så 
även Kungsör, Arboga och Köping. Näringslivsenheterna 
föreslår att kommunen betalar luncher till gymnasieelever 
hos lokala restauranger. Den lösning näringslivsenheterna 
nu föreslår innebär att kommunen fortsatt kan ge den 
dagliga lunchen till de elever som studerar hemifrån med 
anledning av Corona samtidigt som vi stödjer de lokala 
restaurangerna genom att köpa lunchen av dem.  
 
Förslaget innebär att eleverna hämtar kuponger via 
skolans försorg. Kupongerna gäller för mat till ett värde 
av 65 kronor exklusive dryck.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive 

kostnadsberäkning 2020-04-15 
 
KS överläggning Kommundirektör Claes-Urban Boström meddelar att beloppet 

behöver justeras till 686 400 kronor då antalet elever ska justeras till 
330 elever och inte 300. Kostnaden kommer då finansieras av statliga 
medel för Corona-19. 

 Madelene Fager yrkar bifall till förslaget.  
  
  
Beslut Kommunstyrelsens beslutar att införa hämtlunch på Kungsörs lokala 

restauranger till en maximal kostnad av 686 400 kronor under 
perioden 22 april -11 juni, under förutsättning att 
distansundervisningen fortsätter. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20  30 
   

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 63 
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2019 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2020/154) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2019 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2019 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2019. 
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