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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 25 januari 2021, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset för ordförande, sekreterare 

och kommundirektör. Övriga via teams 
Förslag till justerare Niklas Magnusson 
Förslag till ersättare för justerare Madelene Fager 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-01-26 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av ny ridsportsanläggning vid 

Klämsbo 
Föredragande: Representater från ridklubben 16.00-16.30 

KS 2020/191 

2 Ekonomisk uppföljning 2021 
Föredragande: Claes-Urban Boström 

KS 2020/468 

3 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2021 

KS 2020/90 

4 Övrig information 2021 KS 2021/2 
 Ärenden till nästa instans  
5 Medborgarförslag - Farthinder till Bergsgatan i Valskog KS 2020/265 
6 Motion - Kungsörs Folkets park KS 2020/14 
7 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden KS 2020/361 
8 Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan KS 2020/358 
9 Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens 

myndighetsförbund (VMMF) 
KS 2021/27 

10 Investering - Renovering av Skillingepaviljongen KS 2021/4 
 Ärenden till egen instans  
11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - internkontroll 2021 KS 2020/476 
12 Investering - Verksamhetsbil till stadsvårdslaget KS 2017/98 
13 Nytt dataskyddsombud i Kungsörs kommun KS 2021/31 
14 Firmatecknare i Kungsörs kommun 2021 KS 2020/483 
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15 Fullmakt att föra kommunens talan 2021 KS 2021/43 
16 Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i Kungsörs kommun 2021 KS 2020/485 
17 Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2021 
KS 2020/484 

 Anmälningsärenden  
18 Meddelanden 2021 - Kommuner och Regioners cirkulär KS 2020/459 
19 Meddelanden - Synpunkter KS 2020/462 
20 Meddelanden - Avtal KS 2020/467 

Mikael Peterson 
Ordförande
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Till Kungsörs Kommun  

Kommunstyrelsen 

 

Vad avser ärende kring Kungsörs Ridklubb och utbyggnad av fastigheten vid Klämsbo som Kungsörs 
ridklubb arrenderar. 

Vi vill arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets behov och 
regler. Vi har tillsammans tagit fram en målbild för en mer tillgänglig förening i vår verksamhetsplan 
och den är en del av vår drivkraft. 

Projektet drivs av Kungsörs Ridklubbs styrelse och ridskolechef tillsammans med sakkunniga och 
ideella. Våra idrottsutövare och personal behöver duschar och omklädningsrum. Det behövs lokaler 
som stimulerar till inlärning och social samvaro. 

Vår nuvarande anläggning är problematisk att besöka om man har en funktionsnedsättning, sitter i 
rullstol eller kommer med barnvagn. Har du en i familjen som är allergiker kan du idag inte rida hos 
oss då det inte finns möjlighet till omklädning/dusch. 

Idag uppfyller vi inte kraven som ställs på en arbetsplats ,dusch och omklädningsrum saknas och 
likaså vilorum. En automatisering av stallarbetet är viktigt, nu bedrivs stallarbetet till stor del på 
samma sätt det alltid har gjort helt utan att nyttja någon av de automatiserade funktioner som mer 
ändamålsenliga anläggningar använder idag. 

Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall med spiltor. Det blir trångt och 
risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. 

Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta att ha hästar i spiltor. Upphävs 
dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket skulle innebära förödande 
konsekvenser för oss som verksamhet. Stallet behöver byggas om eller byggas till för uppstallning i 
box. 

Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler ridhus. I 
dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att starta fler grupper på grund av platsbrist. 
Vi ser också ett ökat intresse från privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i 
befintligt ridhus. Dessa söker sig idag till ridhus utanför kommunens gräns och skulle gärna träna i 
hemkommunen om tillgänglighet finns. 

 

Bifogar en presentation med mer utvecklat underlag som stöd för ärendet i Kommunstyrelsen. 

 

Agnes Karlsson                                            Christoffer Nyman Myhr 

För Styrelsen i Kungsörs Ridklubb           Ridskolechef 
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Kungsörs Ridklubb
Den livskraftiga, kompetenta och lyhörda ridklubben 

– I projektet ”Framtidens Ridskola”
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• Kungsörs Ridklubb bildades 
1977 och blev en del av 
Svenska ridsportförbundet.

• Ridklubben arrenderar 
anläggning och mark av 
Kungsörs kommun.

• Vi är en ideell förening som 
drivs av en styrelse. Det finns 
en ridskolechef anställd för att 
driva verksamheten, samt 
anställda ridlärare. 

• All personal är högutbildad med 
bred kompetens-och 
vidareutbildas kontinuerligt
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Riksidrotts
förbundet

Svenska
Ridsportförbundet

Västmanlands 
Ridsportförbund

Kungsörs Ridklubb
Styrelse

Tävling Ungdom Ridskol
a

Cafeteri
a

• Det finns en väl genomtänkt 
struktur i organisationen. 
Sedan 2014 har ett 
omfattande arbete lagts ner på 
analyser, mål och visioner.

• Arbetet med 
föreningsutveckling 
pågår ständigt och energiskt.
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Nuvarande verksamhet
• Vi finns till för alla som är intresserade av hästar och ridsport.
• Vi erbjuder en mötesplats med utbildnings och utvecklings-möjligheter inom 

Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.
• Vi har ett gemensamt intresse för hästar och föreningen, och vill att fler ska 

få uppleva glädjen att utvecklas tillsammans.
• Vi har elever från 3 år upp till 70 år. 
• Hos oss kan man vara med i följande aktiviteter:

– Lektionsridning för barn, ungdom och vuxen
– Knatteridning, ingen nedre åldersgräns
– Träning på hoppning och dressyr.
– Tävling från klubbnivå upp till allsvensk nivå 

på ridskolehäst och/eller egen häst
– Ridning för funktionsnedsatta
– Kalas, företag, prova på
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Nuvarande verksamhet, forts.

• Vi har en bred verksamhet 
där vi tillgodoser elevernas 
behov och ambitioner utifrån 
våra förutsättningar. 

• Vi håller en hög kvalité på 
undervisningen och vi har 
skapat oss ett gott rykte i 
regionen. 

• Vi har ett stabilt elevunderlag, 
med elever från både 
Kungsörs kommun och 
närliggande kommuner.

• Vi slutar inte att utvecklas
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 2017- 2020 Händelserika 
hästår

• Ridande elever/vecka  150 st
• Snittantal besökare/dag 60 st
• Lärgruppstimmar 835 st

(Teoretisk undervisning i alla åldrar)
• Ungdomar som gått ledarutbildning 6 st
• Unga ledare som är verksamma i 

föreningen 10 st
• Lag i ridsportallsvenskan i hoppning/dressyr
• Ideellt engagemang när det är som bäst
• Sprida kunskap/glädje/budskap ex: #svettochwatt #Hippson #Idrottskampen 

#klämsbocupen #teamtillsammans #ponnypanten #goodenough
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Focus områden from 2018- 
Utbildning/Utveckling av klubben men också 

sporten och föreningslivet
• Barnen i Centrum-Framtidens ridskola-

Vi har tillsammans med Västmanlands Ridsportförbund arbetat fram en ny typ av ridlärarfortbildning,
personalen kommer under 2018 kommer vidareutbildas i barnpedagogik.

•  Vår Ridklubb- Sveriges Ridsportförbunds ”handbok” till en framgångsrik förening. KuRK är 
en så god förebild att vi nu hjälper distrikten att sprida kunskap inom föreningslivet, genom att föreläsa i 
andra distrikt om vårt sätt att arbeta. Gav oss verktygen att utvecklas mer och se möjligheterna i 
samarbete och samverkan.

• Värdefull Ridsport- Ett nytt sätt att se på träning/tävling, ledarskap, kommunikation, 
jämställdhet, inkludering.

• Folkhälsa- Friskvårdsbidraget, en trolig anledning att vi kommer att växa ytterligare

• Upprustning- För att kunna erbjuda våra medlemmar bättre tränings och tävlingsmöjligheter 
renoverade vi under 2018 två av våra ridbanor, detta finansierades genom lån samt sponsorer. 
Kommunen- Förlängt arrende på minst 10 år. 
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Ridsporten i Sverige – en resurs
• Ridsporten är en av Sveriges största idrotter 

med omkring en halv miljon aktiva ryttare. 
Den är landets näst största ungdomsidrott, 
räknat på antalet sammankomster. I ridsport 
tävlar pojkar mot flickor, män mot kvinnor. Det 
är en jämlik sport där alla kan vara med, 
oavsett ambitionsnivå. De flesta av våra 
elitryttare startade sin karriär på någon av 
landets ridskolor.

• Det finns ca 500 ridskolor i landet, och den 
svenska ridskolan är unik i sitt slag. Det är en 
mötesplats som är öppen för alla. Det finns i 
snitt 1,5 ridskola i varje svensk kommun.
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Ridsport i siffror

• Fritid och tävling för en halv miljon svenskar.
• Ca 500 ridskolor i landet.
• Ca 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets 

ridskolor.
• Ca 360.000 hästar i Sverige – näst hästtätaste landet i 

Europa!! 
• Hästnäringen i landet omsätter mer än 72 miljarder kronor 

per år.
• Värdet av det ideélla arbetet inom ridsporten uppskattas till 

280 miljoner kronor årligen.
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Fördelar med ridskolor
• Ridningen i Sverige har en unik, bred folklig 

förankring. Ridsporten har en stor betydelse för 
det svenska samhället, både socialt, kulturellt och 
ekonomiskt. 

• Ridsporten i Sverige möter 9 av 11 folkhälsomål som 
Sveriges riksdag har enats om. Dessa handlar bla om 
ökad fysisk aktivitet, sunda miljöer och delaktighet.

• Människor mår bra av att umgås med djur, det 
främjar hälsa, välbefinnande och livskvalitét. 
Det finns många studier som visar att kontakten 
med djur stimulerar barns utveckling, inlärningsförmåga, 
ökar den sociala förmågan, även i relation till 
kompisarna. Aktuell forskning visar att barn som får tidig 
kontakt med djur utvecklar en högre grad av empati.
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Fördelar med ridskolor, forts.

• De flesta ridskolor fungerar idag 
som en fritidsgård, där många barn 
och ungdomar vistas, även när de 
inte ska utöva sin sport. På 
ridskolorna får man tidigt lära sig 
empati, ödmjukhet och 
ansvarstagande. 

• Många ridskolor är väldigt duktiga 
på att engagera och utbilda sina 
medlemmar. Flertalet av landets 
högt uppsatta chefer, startade sin 
bana som ungdomsledare på 
ridskolan. 

• Man uppskattar att 70% av 
kvinnliga chefer har en bakgrund i 
stallet.

• En skola för livet
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Betydelsen av Kungsörs Ridklubb 
i Kungsörs kommun

• Sedan ridskolan startade har vi på många sätt bidragit till goda 
möjligheter för kommunens invånare.

• Tillgängligheten. Vi har öppet 365 dagar om året, 
oftast från 7 på morgonen till 22 på kvällen. Det 
finns utbildad personal och hästar som är redo 
att ta emot alla som vill.

• Vi är en social mötesplats där alla kan 
känna sig välkomna och delaktiga. 
Gammal, ung, pojke, flicka, motionär, 
elitryttare, rörelsehindrad.

• Som enda ridskolan i kommunen kan vi 
erbjuda ridning på en central plats med en 
fantastisk fin natur med fina ridvägar.
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• Vi är en fritidsgård för många av 
kommunens barn/ungdomar.

• Vi utbildar många av våra medlemmar 
till ungdoms/vuxenledare.

• Vi driver flera viktiga samhällsfrågor.
– Klimatfrågor
– Rörelseglädje/folkhälsa
– Ideellt engagemanget är enormt
– Integration/inkludering/delaktighet

• Att umgås med djur utvecklar empati, 
ansvarstagande och ledaregenskaper.

• Vi hörs och syns och sätter Kungsör på 
kartan i många idrottsliga sammanhang

Betydelsen av Kungsörs Ridklubb 
i Kungsörs kommun, forts.
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• Vi vill arbeta fram en ny ridsportanläggning som är 
anpassad efter våra och samhällets behov och regler. Vi 
har tillsammans tagit fram en målbild för en mer 
tillgänglig förening i vår verksamhetsplan och den är en 
del av vår drivkraft.

• Projektet drivs av Kungsörs Ridklubbs styrelse och 
ridskolechef tillsammans med sakkunniga och ideella.
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Behov av en ny anläggning är 
akut!

• Ändamålsenliga lokaler! Våra idrottsutövare och personal behöver duschar och 
omklädningsrum.  Det behövs lokaler som stimulerar till inlärning och social samvaro.

• Tillgänglighet för Alla! Vår nuvarande anläggning är problematisk att besöka om 
man har en funktionsnedsättning, sitter i rullstol eller kommer med barnvagn. Har du 
en i familjen som är allergiker kan du idag inte rida hos oss då det inte finns möjlighet 
till omklädning/dusch.

• Personalutrymmen/arbetsmiljö! Idag uppfyller vi inte kraven som ställs på en 
arbetsplats, dusch och omklädningsrum saknas och likaså vilorum. En automatisering 
av stallarbetet är viktigt, nu bedrivs stallarbetet till stor del på samma sätt som på 
1700-talet. 

• Säkerheten! Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall med 
spiltor. Det blir trångt och risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor.

• Jordbruksverkets regler och rekommendationer! Det finns en dispens framtagen 
för gamla stall att få fortsätta att ha hästar i spiltor. Upphävs dispensen får vi inte 
fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket skulle innebära förödande 
konsekvenser för oss.

• Ökat intresse! Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler 
elever krävs fler ridhus. I dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att 
starta fler grupper på grund av platsbrist. Vi ser också ett ökat intresse från 
privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i befintligt ridhus. 
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Framtidens Kungsörs Ridklubb
- Ett nav för friluftslivet i 

Kungsör
• Ridskolan- En idrottsanläggning och en 

samlingsplats som skulle främja fler än 
hästintresserade!

– Välkomnande Entré
Bra parkering/tillgänglighet för ALLA

– Omklädningsrum/duschar
– Samlingslokaler- möjligheter för skolsamverkan, 

andra föreningar, kommun mfl
– Praktiskt/säkert stall
– Hagar 
– Fler ridhus
– Egen träning (egen häst)
– Underlag ridbanor/ kvalitét
– Fler tävlingar/arrangemang/ekonomi
– Cykelväg/infrastruktur
– Bussförbindelser
– Terrängridning på ett säkert sätt

– FÖR ALLA:
– Friskvård-I alla dess former
– Parkera
– Kissa, Kaffe, Köpa
– Vandra, springa
– Skidspår
– Golf
– Fika
– Restaurang
– Underhållning/show/events
– Mountainbike
– Yoga
– Antistress
– Kompisspår (rida, skidor, löpa)

Terrängbanan = parkourbana
Träddunge = mindfulness, reinkarnation, 
hälsospåret

– Oändliga möjligheter

… folkhälsa när det är som bäst <3 
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Hur möter vi framtiden 
med ny anläggning?

• Utgångspunkt för friluftsliv - för alla 
invånare!

• Ridskola tillgänglig för alla
– Framkomlighet/Säkerhet/Hygien

• Fler tävlingar- Marknadsföring för 
kommunen/klubben ,ekonomi, 
inspiration, en förutsättning för framtiden 

• Fler pay and jump/träningstävlingar
• Fler tränings möjligheter för alla 

medlemmar
• Fritidsverksamhet
• Integration/inkludering
• Samverkan med 

skola/kommun/landsting
• Friskvård/rehabilitering
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Mål med ny anläggning
• Vår hästhållning ska följa jordbruksverkets regler och rekommendationer, samt 

vara väl anpassad till klubbens verksamhet och behov.
• Vi ska vara tillgängliga för ALLA.
• Göra Kungsörs Kommun mera attraktivt för nyinflyttning.
• Vara ett nav för friluftslivet i Kungsör.
• Vi ska kunna erbjuda fler elever ridning och undervisning i hästkunskap. 
• Vi ska kunna ta emot fler ridande elever med funktionsnedsättning.
• Vi ska kunna samverka med kommunens grundskolor.
• Vi ska kunna bedriva en öppen fritidsverksamhet för kommunens barn.
• Vi ska förbättra arbetsmiljön för våra anställda.
• Vi ska höja nivån på säkerhet, inspirerande inlärningsmiljö och 

dusch/omklädningsutrymmen för alla som vistas på anläggningen.
• Vi ska erbjuda fler träningsmöjligheter och tävlingar för våra ryttare och 

medlemmar med egen häst i närområdet när tillgänglighet ökar.
• Vi ska anordna fler inbjudningstävlingar då behovet är stort i hela Mellansverige.
• Främja näringslivet i Kungsör.
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Framtidens Kungsörs Ridklubb

• Klubben har låtit anlita en arkitekt för framtagande av en 
skiss över hur anläggningen skulle kunna utformas efter 
våra behov.
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Nästa steg tillsammans!
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Tjänsteskrivelse 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-19 KS 2020/191 
Ert datum Er beteckning 

 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare 
Mikael Nilsson 

 

Kultur- och fritidschef  
  
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Utbyggnad av ridskolan i Klämsbo 
 

Kungsörs Ridklubb har inkommit med en skrivelse gällande utbyggnad av ridhuset. I vilken de  
skriver:  
 
Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler ridhus. I 
dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att starta fler grupper på grund av platsbrist. 
Vi ser också ett ökat intresse från privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i 
befintligt ridhus. Dessa söker sig idag till ridhus utanför kommunens gräns och skulle gärna träna i 
hemkommunen om tillgänglighet finns. Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta 
att ha hästar i spiltor. Upphävs dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket 
skulle innebära förödande konsekvenser för oss som verksamhet. Stallet behöver byggas om eller 
byggas till för uppstallning i box. Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall 
med spiltor. Det blir trångt och risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. 
 
 
 
 

Förslag till beslut 
                Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Att Kultur- och fritid tillsammans med Kungsörs kommun Teknik AB får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna gällande utbyggnad av ridhuset samt att ta 
fram en ekonomisk kalkyl. Kalkylen ska presenteras med ett förslag på eventuell 
åtgärd till kommunstyrelsen senast maj 2021. 
 
 
 
 

              Claes-Urban Boström       Mikael Nilsson 
               Kommundirektör        Kultur- och fritidschef 
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  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   31 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommundirektör, kultur- och fritidschef, VD KKTAB, 
Kungsörs ridklubb, akten 

 
§ 189 
Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av ny 
ridsportsanläggning vid Klämsbo 
(KS 2020/191) 
Kungsörs Ridklubb har inkommit med en skrivelse gällande 
utbyggnad av ridhuset. De skriver bland annat att de ser en tydlig 
trend i att fler vill börja rida och för att kunna ta emot fler elever 
krävs fler ridhus. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19 
 Skrivelse från Kungsörs ridklubb 

 
Beslut Kommunstyrelsens beslutar att kultur- och fritid tillsammans med 

Kungsörs kommun Teknik AB får i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna gällande utbyggnad av ridanläggningen samt att ta fram 
en ekonomisk kalkyl. Kalkylen ska presenteras med ett förslag på 
eventuell åtgärd till kommunstyrelsen senast maj 2021.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelse 

Ekonomisk uppföljning 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras månatligen muntligt om aktuellt ekonomiskt 
läge 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/468 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16  11 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna 

 
§ 91 
Budgetramar 2021 - 2023 för barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder för att 
klara den ekonomiska ramen (BUN 2020/78) 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budget-
ramar till nämnder och styrelse för 2021 med plan 2022 - 2023 
med prioriteringar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ramar är: 
- 2021: 242 800 000 kronor 
- 2022: 251 500 000 kronor 
- 2023: 255 000 000 kronor 
 
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som 
riskerar att få oönskade effekter. Det är dock vad som krävs om 
den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. 
Utifrån beslutad ekonomisk ram har förvaltningen arbetat fram 
förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen samt 
konsekvenser av dessa.  

   
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i 
Kungsörs kommun förts fram synpunkter på att det inte ska göras 
alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör 
göras stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de 
övergripande ekonomiska förutsättningarna skulle kunna förändras 
till det bättre och delvis för att undvika stora negativa effekter på 
verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt 
förslag till beslut som innebär att de ekonomiska besparingarna 
inte blir fullt så stora. 

 
Förslag på åtgärder för att klara det totala sparkravet,  
-21,3 Mkr  
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är 
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av 
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka 
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras 
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men 
eftersom det totala sparkravet är över 21 Mkr och summan av 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna 

punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika 
personalminskningar. 

1. Förslag till beslut:  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 
21,3 Mkr enligt förslag 1-4 för att barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som 
beslutats av kommunfullmäktige.  
1) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 

2) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 
3) VIVA och gymnasiet.   -750 kkr 
4) Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, 

gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenhet, musikskola 
och fritidsgård.       -11,5 Mkr 

 
Förslag på åtgärder som innebär att en del det totala 
sparkravet genomförs, -11,25 Mkr 
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är 
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av 
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka 
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras 
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men 
eftersom det sparkravet är över 11 Mkr och summan av punkterna 
i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika 
personalminskningar. 
 
2. Förslag till beslut:  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 
11,25 Mkr enligt förslag A-D som ett steg mot att barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet ska klara den ekonomiska ramen 
för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige 
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna 

b) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 
c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr 
d) Ytterligare besparing inom förskolan -1,5 Mkr 

 
Beslutsunderlag Handlingar som utgör underlag i ärendet: 

 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-05-27, § 
28 – Budget 2021 

 Budget 2021, behov investeringar m.m. 
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, § 

50 – Budget 2021 
 Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 05 
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-09-23, § 

62 – Budget 2021 
 Verksamhetsområde VIVA 2020-09-23 
 Barn- och utbildningschefens förslag på åtgärder för att klara 

den beslutade ekonomiska ramen 
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21, § 

78 – Budget 2021 
 Förslag för att klara budget 2021 för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet 
 
 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning 

yrkar Angelica Stigenberg (S)  
- bifall till förslag nummer 2  
- tillägg om sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 

% av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram 
exklusive budget för kost- och lokalvård. 

 
Propositionsordning  Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns. 

1. Ställningstagande till förvaltningens förslag till beslut nummer 2 
mot Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om 
sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- 
och utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för 
kost- och lokalvård. 

 
2. Vinnande förslag i prop. 1 mot förvaltningens förslag till beslut 
nummer 1.    
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna 

Proposition 1 Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag beslut nummer 2 eller Angelica 
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%, 
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

  
Proposition 2  Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag beslut nummer 1 eller Angelica 
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%, 
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sparkrav för barn- och 

utbildningsnämnden för 2021: 
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 

b) Generellt sparkrav på 2 % av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska ram exklusive budget för kost- och lokalvård. 

c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr 
d) Ytterligare besparing inom förskolan -1,5 Mkr 
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BUN 2020-12-16 
 

Förslag på åtgärder för att klara den 
beslutade ekonomiska ramen för 
Barn- och  utbildningsnämnden 
för 2021 och konsekvenserna av 

åtgärderna 
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Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige i Kungsör beslutade 2020-11-30 om Budget för 2021. Den ekonomiska ramen för 
Barn- och utbildningsnämnden fastställdes till 242,8 Mkr för budgetåret 2021 samt 4,2 Mkr som ett 
förväntat tillägg under 2021 för att kompensera för kommande löneökningar. 

 
Det skiljer 21,3 kr mellan de behov som finns och den beslutade ramen. Den enskilt största 
kostnadsposten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är personalkostnader. De flesta 
övriga kostnadsslag är inte möjliga att påverka på kort sikt. Det innebär att större 
kostnadsminskningar kommer att handla om minskning av antalet anställda. 

 
Utöver den kostnadsminskning som måste ske genom att antalet anställda minskas kommer också 
andra sparåtgärder att genomföras. I bilaga 2 nedan finns en sammanställning av exempel på möjliga 
besparingar, på knappt 800 kkr., som förväntas att till stor del bli genomförda efter beslut om 
ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde budgetåret 2021. Exakt 
vilka åtgärder som kommer att genomföras beslutas av respektive rektor, i enlighet med Skollagen 2 
Kap 10 §. 

 
Skollagen 2 Kap 10 §. 
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten 
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har 
det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

 
Det är Kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om de ekonomiska 
ramarna för verksamheterna. 

 
Skollagen 2 Kap 8 b § 
Kommuners resursfördelning 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 

 
De beslut som nämnden fattar gäller de ekonomiska ramarna och avser inte direkt hur många 
personer som berörs vid kommande besparingar. Det blir dock en konsekvens när besluten ska 
verkställas. I de förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar som finns nedan är konsekvenserna 
beskrivna i stora drag. 

 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet har överlag lägre kostnader än vad som gäller för 
genomsnittet för motsvarande kommuner. En anpassning till den beslutade ramen innebär en stor 
risk för att kvaliteten på kommer att påverkas negativt på grund av minskade resurser. 

 
Två förslag till beslut 
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som riskerar att få oönskade effekter. 
Det är dock vad som krävs om den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. Det första 
förslaget till beslut är därför att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. 

 
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i Kungsörs kommun förts fram synpunkter 
på att det inte ska göras alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör göras 
stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de övergripande ekonomiska 
förutsättningarna skulle kunna förändras till det bättre och delvis för att undvika stora negativa 
effekter på verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt förslag till beslut som 
innebär att de ekonomiska besparingarna inte blir fullt så stora. 

Sida 35 (131)



4

Omvärld 
 

 Högre krav generellt i samhället 
 Stor andel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sina utbildningar 
 Kommunalt aktivitetsansvar. Uppföljning och aktiviteter 
 Risk för en ökad arbetslöshet – Insatser för att få fler vuxna i arbete 
 En utmaning att höja måluppfyllelsen med en ansträngd ekonomi 

 
Kostnadsjämförelse med andra kommuner, förskola, grundskola och vuxenutbildning 
Om man jämför kostnadsnivån i Kungsör med andra i storlek jämförbara kommuner så har Kungsör 
under många, många år haft betydligt lägre kostnader för förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem. Detta gäller även den sista tillgängliga statistiken för 2019. All statistik från KOLADA. 

 
 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11032) 
Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal 
inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av 
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB 
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Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008) 
Kostnaden för grundskolan i Kungsör bör samläsas med kostnaden för förskoleklass och fritidshem. Den 
egentliga kostnaden för grundskolan är lägre än vad som framgår ur den offentliga statistiken. (Se rapport från 
KPMG december 2019. Samt bilaga 1 sist i denna sammanställning). 

Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år. I statistiken ingår 
kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, 
övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Skolskjuts ingår inte. Källa: SCB. 

 

 
 
 

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev (N15053) 
Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med 
antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av 
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. I statistiken ingår inte kostnaden för skolskjuts. 
Avser egen regi. Källa: SCB. 
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Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13028) 
Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med 
antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av 
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

 
 

Kostnad Komvux kr/heltidsstuderande 

Vux-gr Totalt Lokaler 
och inv. 

Under- 
visn. 

Lärverktyg 
mm 

Elevhälsa Övrigt 

Kommungrp 52 000 8 300 31 800 1 300 80 10 500 

Riket 59 100 8 000 35 000 1 900 380 13 700 

Vux-gy Totalt Lokaler 
och inv. 

Under- 
visn. 

Lärverktyg 
mm 

Elevhälsa Övrigt 

Kommungrp 71 700 9 800 42 300 3 700 70 15 800 

Riket 76 200 10 100 38 600 3 200 250 24 100 

SFI Totalt Lokaler 
och inv. 

Under- 
visn. 

Lärverktyg 
mm 

Elevhälsa Övrigt 

Kommungrp 55 700 
  

Riket 45 400 
  

Siris, Skolverket. Kommungruppen avser pendlingskommuner - 2018 
 

Kungsör Totalt Lokaler 
och inv. 

Under-visn. Lärverktyg 
mm 

Elevhälsa Övrigt 

SFI 51 678 5 303 40 106 2 706 0 3 562 

Grundläggande 

vuxenutbildn. 

54 332 5 303 30 685 2 545 1 547 14 251 

Gymnasial 
vuxenutbildn. 

50 398 5 303 31 639 1 572 847 11 038 

Kungsörs kommun - 2019 

Sida 38 (131)



7

 
 

Demografisk påverkan 
 

Det statistiska planeringsunderlaget är framtaget av ”Statisticon” som använder fakta från SCB. 
Samtliga åldersgrupper inom förskola och skola kommer att öka. Den största ökningen sker inom 
gymnasieskolan där ökningen är 4,2% 

 

Planering av utformningen av den nya förskolan kring Kinnekulle pågår och beräknas vara klar under 
2020. Inflyttning mot slutet av 2021. 
Arbetet med detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola 
behöver fortsätta. 
Kung Karls skola kanske inte räcker till efter år 2022. 
Inför 2021 är det en stor ökning av elevantalet inom särskolan. 
Det finns behov av stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för undervisning och 
mottagande av nyanlända. Behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt 

 
 
 

Prioriteringar inför 2021 
 

För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som resurserna minskar. 
Det finns ett behov av att fortsätta det utvecklingsarbete och den kompetensutveckling som inleddes 
våren 2019. Det pågående utvecklingsarbetet syftar i första hand till att öka kvalitet och 
måluppfyllelse i skolan. En konsekvens av det är också att kostnaderna för olika typer av stödinsatser 
på sikt förväntas minska. 

 
Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning är viktigt både för individen och för 
samhället. Förutsättningarna för att invånarna i Kungsörs kommun ska kunna lyckas med att ordna 
sin egen försörjning ökar avsevärt om de har en relevant grundutbildning, det gäller oavsett om man 
är född i Sverige eller i något annat land. Vägen till ett bra integrationsarbete går via utbildning och 
egen försörjning. 
Komvux tillsammans med arbetsförmedlingen, näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten kan 
erbjuda kombinationer med både studier och praktik. 
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Effektiviseringar/Besparingar 
 

Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar inom KAK (Kungsör, 
Arboga och Köping). Samarbetet ger ett bredare urval av studiemöjligheter som kan erbjudas och till 
en lägre kostnad än vad som annars hade varit möjligt. 
Ett förebyggande arbetet leder till besparingar på lång sikt. 
Ett gemensamt arbete inom KAK har initierats för att samordna användning och drift av olika IT- 
system för administration och pedagogisk verksamhet. Högre kvalitet till en lägre kostnad. 
Genom att utöka introduktionsprogrammet inom Kungsör gymnasieskola beräknas 
kostnadsökningen av de interkommunala ersättningarna bli cirka en miljon kronor lägre än vad det 
annars skulle ha blivit. 
Det ekonomiska stödet för asylsökande och nyanlända som befinner sig inom etableringsperioden 
och går i grundskolan har minskat med 2,8 Mkr från 2020 till 2021. 
Integrationsenheten och SFI planerar att minska sin organisation inför 2021 och genomföra en 
effektivering som motsvarar drygt 1,1 Mkr. 

 
 
 
 
 

Ekonomi för integration och Komvux 
 

Under de senaste åren har verksamheten på VIVA till stora delar finansierats med bidrag från 
Migrationsverket. Verksamheten har expanderat under de år då kommunen hade ett stort antal 
inflyttningar, både genom anvisningar och genom egenbosatta nyanlända. Under den tid som 
verksamheten expanderade och finansierades via statsbidrag användes inte statsbidragen fullt ut. 
Det fanns en plan inom VIVA och barn- och utbildningsförvaltningen på att kunna fondera medel för 
att kunna använda dessa under efterföljande år när behoven kvarstod och de tillfälliga bidragen 
minskade. Enligt beslut i kommunstyrelse och fullmäktige lämnades ej använda medel kvar som 
överskott i tidigare bokslut. 
Inför 2021 är möjligheten till finansiering via statsbidrag inte längre möjlig. Det totala behovet har 
minskat något och verksamheten har inför 2021 minskat sin kostnad med ca 1,1 Mkr. Det fattas dock 
drygt 7 Mkr i form av kommunal finansiering för integrationsenheten samt delar av ”Komvux 
grundläggande” och ”Komvux svenska för invandrare”. En utförlig beskrivning av verksamheten och 
förutsättningarna finns i ”Verksamhetsområdet VIVA, Dnr Bun 2020/7”. 
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Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9, andel (%) (N15902) 
Antal nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i kommunala grundskolor belägna i kommunen, oavsett 
folkbokföringsort dividerat med antal elever i kommunal grundskola belägen i kommunen. Nyinvandrade är elever 
som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB. 

 

 

Aktuell statistik från KOLADA 
 
 
 

Förslag på rambudget. Äskande 
 

Sida 41 (131)



10

Ekonomiskt behov och sparkrav 
 
 
 
 

 kkr 
Ekonomisk ram för Buf 2020 243 500 
Kostnadsökning för löner och kostnader inför 2021 5 821 
Utökat PO-pålägg 1 438 
Behov enligt redovisning för budgetberedningen vt 2020 17 523 
  
Behov av ekonomisk ram för 2021 268 282 
  
Beslut av kommunfullmäktige 2020 11 30 gällande ram för 2021 242 800 
Budgettillägg som förväntas komma under 2021, löneökningar 4 210 
  
Totalt sparkrav 21 272 
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Förslag på åtgärder för att klara sparkravet 
på 2 %, vilket motsvarar 5015 kkr. 

 
 
 

 
 

Fördelning av kostnader inom barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 
 
 
 

 

Den enskilt största kostnadsposten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är 
personalkostnader. De flesta övriga kostnadsslag är inte möjliga att påverka på kort sikt. Det innebär 
att större kostnadsminskningar kommer att handla om minskning av antalet anställda. 
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Del av tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar 
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Förslag på åtgärder för att klara det totala sparkravet. -21,3 Mkr 
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är sammanställda på en 
övergripande nivå. Vid verkställande av åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga 
vilka av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras för att så långt som möjligt 
undvika personalminskningar. Men eftersom det totala sparkravet är över 21 Mkr och summan av 
punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika personalminskningar. 

1. Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och 
framtida kostnadsminskningar -4 Mkr. 

 

 Det innebär att det inte kommer att tillföras några extra resurser till förskolan för att kunna 
hjälpa till som stöd vid hantering av livsmedel och logistik vid kommunens förskolor. -1,7 Mkr 

 Det finns sedan länge ett uttalat behov av att kunna anställa en IT-strateg samt en 
kvalitetsutvecklare som på ett övergripande sätt kan arbeta med utveckling och uppföljning 
för att därigenom bidra till att öka måluppfyllelsen. Behovet belyses av den rapport som 
gjorts av revisonen (KPMG). Dessa tjänster kommer inte att kunna rekryteras. – 1,3 Mkr 

 Eftersom grunden i barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det professionella mötet 
mellan barn/elever och personal är fortlöpande fortbildningsinsatser ett av de effektivaste 
sätten att öka kvaliteten och på sikt sänka kostnaderna. Sådana fortbildningsinsatser 
kommer inte att kunna genomföras. – 1Mkr 

 
2. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 

 
 Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan. – 85 kkr. 

Nuläge Förslag 
o Årskurs F-3   2,0 km 3,0 km 
o Årskurs 4-6   3,0 km 4,0 km 
o Årskurs 7-9   4,0 km 5,0 km 

 Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år. – 1 Mkr 
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet att 
tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever 
som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att 
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir 
fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en risk att 
behöriga lärare slutar. 

 
 Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9. -1,03 Mkr 

Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet till 
att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de 
elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och 
att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd 
blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk att behöriga 
lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och 
att fler elever på nytt väljer externa skolor. 
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 Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster. -1,5 Mkr 
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta minskar möjligheten 
till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till fler konflikter som kan innebära 
kränkningar. 

 Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen -750 kkr. 
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI och 
grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på undervisningen samt 
högre belastning på övrig undervisande personal. 
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna blir sannolikt 
ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna bli behöriga till nationella 
program och/eller längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever 
samt personal. 
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att andelen personer 
som hamnar i arbetslöshet ökar. 

 
 Minskad personaltäthet inom Måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för 

2021 och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s 
ram inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla 
måltidsenheten. Dessa konsekvenser får dock redovisas separat. -650 kkr. 

 
 

3. VIVA och gymnasiet. -750 kkr. 
 

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på grund av att 
verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt alternativ” som har till syfte att elever 
skakunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. 
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet finns det elever med 
behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi 
i anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala 
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare. 

 
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med att villkoret för 
medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA 
vilket innebär en möjlig kostnadsminskning med -750 kkr. -750 kkr. 
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4. Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt 
måltidsenhet, musikskola och fritidsgård. -11,5 Mkr. 

 

 Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 159 kkr. till 480 
kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle ske om de två avdelningar med 
högst hyra skulle avvecklas, den hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr). 
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två lokaler som endast 
rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades. 
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr). -485 kkr. 

 

 
 Ytterligare 5,5 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd ökar. För 

varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning 
i genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den 
omfattningen blir effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3 
till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer 
om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 1–3 år är 
riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 
barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i 
förskolan. – 2,75 Mkr 

 
 Totalt genomsnitt   Småbarn    Syskon   
 Avd. Barn Barn/avd Ökning  Avd. Barn Barn/avd Ökning  Avd. Barn Barn/avd Ökning 
Nuläge, ht 2020 28 473 16,9   14 210,2 15,0   14 262,8 18,8  
Minskning med två avd 26 473 18,2 1,3  14 210,2 15,0   12 262,8 21,9 3,1 
Minskning med två avd 26 473 18,2 1,3  13 208,0 16,0 1,0  13 265,0 20,4 1,6 
Minskning med två avd 26 490 18,8 2,0  14 210,0 15,0 0,0  12 280,0 23,3 4,6 
Minskning med två avd 26 490 18,8 2,0  13 208,0 16,0 1,0  13 282,0 21,7 2,9 

 
 En konsekvens av åtgärden är att två avdelningar kan avvecklas. Behovet av att bygga ut 

kapaciteten på östra delen av Kungsör vid Malmberga kommer också att senareläggas. 
 

 Ytterligare 9 tjänster inom förskoleklass, fritidshem och grundskola. -4,7 Mkr 
Mycket mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre 
möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra 
utmaningar för de elever som har behov av detta. Antalet konflikter kommer att öka och 
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd 
kommer sannolikt att bli fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en stor risk att behöriga 
lärare slutar samt att det blir svårare att rekrytera personal. Det finns en stor risk för att den 
positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer externa skolor. 
Det blir mycket svårt att uppfylla skollagens krav. 

 
 Ytterligare 4 tjänster inom gymnasie- och vuxenutbildningen. -2 Mkr 

All form av modersmålsstöd för elever inom grundläggande vuxenutbildning och SFI samt allt 
elevsocialt stöd för elever inom introduktionsprogrammet avvecklas. Dessutom minskar 
lärarresurserna med en tjänst. Detta innebär att studietiden för eleverna riskerar att bli 
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längre på grund av mindre lärartid per elev samt dessutom en ökad arbetsbörda för de lärare 
som är kvar. 
Konsekvenserna blir att färre elever kommer att kunna bli godkända inom grundläggande 
vuxenutbildning och SFI. Färre elever inom introduktionsprogrammet kommer att kunna bli 
behöriga till nationella program inom gymnasieskolan samt att otryggheten ökar för elever 
och personal. Ytterligare beskrivning av VIVA’s verksamhet, synergieffekter och jämförelsetal 
finns i ”Verksamhetsområdet VIVA, Dnr Bun 2020/7” samt i revisonens granskningsrapport. 

 
 Skolgemensamma verksamheter. - 0,4 Mkr 

Stänga fritidsgården i Valskog. (Ca 400kkr varav 125 kkr. i hyra). 
 
 

 Ytterligare 2,5 tjänster inom måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för 2021 
och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s ram 
inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla måltidsenheten. 
Dessa konsekvenser får dock redovisas separat. -1,2 Mkr 

 
 

Ej lagstadgade verksamheter som inte ingår i sparförslagen ovan: 
 

Fritidsgården i Kungsör. Ferieverksamheten och fritidsgårdens verksamhet upphör helt samt 
avveckling av den sista tjänsten med förebyggande arbete. 

(Ca 1,95 Mkr varav ca 260 kkr. för hyra). - 1,75 Mkr 

Musikskolan. Musikskolan upphör helt  - 929 kkr 

Kostnad för måltider inom gymnasieskolorna. -1,8 Mkr 
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Förslag på åtgärder som innebär att en del det totala sparkravet 
genomförs -11,25 Mkr 
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är sammanställda på en 
övergripande nivå. Vid verkställande av åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga 
vilka av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras för att så långt som möjligt 
undvika personalminskningar. Men eftersom det sparkravet är över 11 Mkr och summan av 
punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika personalminskningar. 

 
A. Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och 
framtida kostnadsminskningar -4 Mkr. 

 

 Det innebär att det inte kommer att tillföras några extra resurser till förskolan för att kunna 
hjälpa till som stöd vid hantering av livsmedel och logistik vid kommunens förskolor. -1,7 Mkr 

 Det finns sedan länge ett uttalat behov av att kunna anställa en IT-strateg samt en 
kvalitetsutvecklare som på ett övergripande sätt kan arbeta med utveckling och uppföljning 
för att därigenom bidra till att öka måluppfyllelsen. Behovet belyses av den rapport som 
gjorts av revisonen (KPMG). Dessa tjänster kommer inte att kunna rekryteras. – 1,3 Mkr 

 Eftersom grunden i barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det professionella mötet 
mellan barn/elever och personal är fortlöpande fortbildningsinsatser ett av de effektivaste 
sätten att öka kvaliteten och på sikt sänka kostnaderna. Sådana fortbildningsinsatser 
kommer inte att kunna genomföras. – 1Mkr 

 
B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 

 
 Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan. – 85 kkr. 

Nuläge Förslag 
o Årskurs F-3   2,0 km 3,0 km 
o Årskurs 4-6   3,0 km 4,0 km 
o Årskurs 7-9   4,0 km 5,0 km 

 Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år. – 1 Mkr 
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet att 
tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever 
som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att 
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir 
fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en risk att 
behöriga lärare slutar. 

 
 Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9. -1,03 Mkr 

Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet till 
att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de 
elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och 
att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd 
blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
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Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk att behöriga 
lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och 
att fler elever på nytt väljer externa skolor. 

 Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster. -1,5 Mkr 
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta minskar möjligheten 
till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till fler konflikter som kan innebära 
kränkningar. 

 Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen -750 kkr. 
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI och 
grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på undervisningen samt 
högre belastning på övrig undervisande personal. 
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna blir sannolikt 
ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna bli behöriga till nationella 
program och/eller längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever 
samt personal. 
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att andelen personer 
som hamnar i arbetslöshet ökar. 

 
 Minskad personaltäthet inom Måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för 

2021 och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s 
ram inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla 
måltidsenheten. Dessa konsekvenser får dock redovisas separat. -650 kkr. 

 
 

C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr. 
 

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på grund av att 
verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt alternativ” som har till syfte att elever 
skakunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. 
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet finns det elever med 
behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi 
i anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala 
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare. 

 
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med att villkoret för 
medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA 
vilket innebär en möjlig kostnadsminskning med -750 kkr. -750 kkr. 

Sida 50 (131)



19

D. Ytterligare besparing inom förskolan -1,5 Mkr. 
 

 Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 159 kkr. till 480 
kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle ske om de två avdelningar med 
högst hyra skulle avvecklas, den hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr). 
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två lokaler som endast 
rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades. 
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr). -485 kkr. 

 

 
 Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd ökar. För varje 

avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning i 
genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den 
omfattningen blir effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3 
till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer 
om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 1–3 år är 
riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 
barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i 
förskolan. – 1 Mkr 

 
 Totalt genomsnitt   Småbarn    Syskon   
 Avd. Barn Barn/avd Ökning  Avd. Barn Barn/avd Ökning  Avd. Barn Barn/avd Ökning 
Nuläge, ht 2020 28 473 16,9   14 210,2 15,0   14 262,8 18,8  
Minskning med två avd 26 473 18,2 1,3  14 210,2 15,0   12 262,8 21,9 3,1 
Minskning med två avd 26 473 18,2 1,3  13 208,0 16,0 1,0  13 265,0 20,4 1,6 
Minskning med två avd 26 490 18,8 2,0  14 210,0 15,0 0,0  12 280,0 23,3 4,6 
Minskning med två avd 26 490 18,8 2,0  13 208,0 16,0 1,0  13 282,0 21,7 2,9 
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Två förslag till beslut 

För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som riskerar att få oönskade effekter. 
Det är dock vad som krävs om den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. Det första 
förslaget till beslut är därför att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. 

 
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i Kungsörs kommun förts fram synpunkter 
på att det inte ska göras alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör göras 
stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de övergripande ekonomiska 
förutsättningarna skulle kunna förändras till det bättre och delvis för att undvika stora negativa 
effekter på verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt förslag till beslut som 
innebär att de ekonomiska besparingarna inte blir fullt så stora men som ändå innebär stor risk för 
kvalitetssänkningar. 

 
 

1. Förslag till beslut: 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra 
åtgärder motsvarande 21,3 Mkr enligt förslag 1-4 för att barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige. 

 
Alternativt: 

 
2. Förslag till beslut: 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra 
åtgärder motsvarande 11,25 Mkr enligt förslag A-D som ett steg mot att barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Bilaga 1. Del av rapport som lämnades hösten 2019. Siffrorna är i sig inaktuella men 
beskriver orsaken till att nationell statistik över grundskolans kostnadsnivå bör samläsas med 
kostnadsnivån för fritidshem och förskoleklass. 

 

Beräkningsunderlag från Kolada över kostnader för förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. 
På många grundskolor är det vanligt att samma personal har arbetsuppgifter inom både fritidshem 
och förskoleklass eller grundskola. De statistiska rapporterna över fördelningen av kostnader mellan 
fritidshem, förskoleklass och grundskola kan bli missvisande beroende på hur personalkostnaderna 
har bokförts inom respektive rektorsenhet. För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan 
närliggande kommuner har den totala kostnaden per elev redovisats som ett genomsnitt per elev i 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

 

 Kungsör Arboga Köping 
Kostnad per barn i kommunal förskoleklass. 45 172 69 491 66 200 
Antal barn i kommunal förskoleklass 101 143 305 
Total kostnad för kommunal förskoleklass 4 562 372 9 937 213 20 191 000 

    
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 20 932 40 544 47 856 
Antal barn i kommunalt fritidshem 326 503 1 069 
Total kostnad för kommunalt fritidshem 6 823 832 20 393 632 51 158 064 

    
Kostnad per barn i kommunal grundskola 114 226 111 556 103 150 
Antal barn i kommunal grundskola 913 1 343 2 754 
Total kostnad för barn i kommunal 
grundskola 

 
104 288 338 

 
149 819 708 

 
284 075 100 

    
    
Total kostnad för kommunal förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. 

 
115 674 542 

 
180 150 553 

 
355 424 164 

Totalt antal barn i kommunal förskoleklass 
och grundskola 

 
1 014 

 
1 486 

 
3 059 

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass 
och grundskola 

 
114 077 

 
121 232 

 
116 190 

 
Kostnad per barn i kronor i kommunal förskoleklass och grundskola 
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Bilaga 2. Exempel på möjliga besparingar som förväntas komma att genomföras efter 
beslut om ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde budgetåret 
2021. Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras beslutas av respektive rektor, i enlighet 
med Skollagen 2 Kap 10 §. 
Möjliga besparingar. Ekonomisk 

effekt? 
Vilka andra konsekvenser blir 
det? 

Förskolan   
Fortbildning 50000 På kort sikt går det att bedriva viss 

fortbildning med interna kompetenser. På 
lång sikt innebär den en stor 
kvalitetssänkning. 

Personalbefrämjande åtgärder och 
insatser 

5000 Halverade insatser av företagshälsovård. 

Transporter för att barn från 
förskolorna på Ulvesund samt i 
Valskog ska kunna delta i centrala 
kulturaktiviteter, vid t.ex. 
biblioteket. 

22000 Halverade möjligheter att kunna delta i 
externa aktiviteter. 

Västerskolan   

Läromedel tex till svenska, NO och 
So 

50 000 Skolböcker som måste delas av ännu fler 
elever, sämre möjligheter att byta ut 
utdaterat material etc. Det leder till ökade 
inköp av papper, kostnader till kopiator och 
ökad belastningen på lärarna 

Ingen komplettering eller 
ersättning för defekta möbler, tex. 
stolar och bänkar 

40 000 Arbetsmiljön för eleverna och personalen 
försämras 

Fortbildning 30 000 Hänger inte med i utvecklingen, tar inte del 
av ny forskning 

Hagaskolan   
Fika/frukt vid större 
möten/APT/studiedagar 

10 000 Sämre personalvård 

Fortbildning för lärare 25 000 Ingen fortsatt utveckling av påbörjade 
insatser 

Facklitteratur för utveckling av 
skolan/elevhälsan och 
undervisningen 

10 000 Minskad möjlighet att fortsatta utveckling 
av påbörjade insatser 

Aktiviteter såsom grillning, 
spökpromenad, påskäggsjakt och 
dylikt för fritids 

10 000 Mindre utbud av aktiviteter för barn och 
elever inom fritidshemsverksamheten 

Inköp av material till raster och 
fritids 

25 000 Mindre utbud av aktiviteter för barn och 
elever inom fritidshemsverksamheten 

Inköp av läromedel 20 000 Minskad möjlighet att anpassa läromedel 
efter aktuella behov 

Inköp till idrotten 5 000 Minskad möjlighet att anpassa läromedel 
efter aktuella behov 
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Möjliga besparingar. Ekonomisk 
effekt? 

Vilka andra konsekvenser blir 
det? 

Björskog   
Förbrukningsmaterial på 
fritidshemmet 

19000 Färre aktiviteter, färre bollar, leksaker, 
pennor etc. 

Övrig förbrukning grundskola 25000 Mindre kopieringspapper, ritpapper, häften, 
pennor, mappar etc. 

Övrigt undervisningsmaterial 
grundskola 

5000 Mindre varierad undervisning 

Läromedel grundskola 10000 Skolböcker som måste delas av ännu fler 
elever, sämre möjligheter att byta ut 
utdaterat material etc. 

Mindre fortbildning 10000 Inga konferenser, inga föreläsare och 
kraftigt begränsad mängd kurslitteratur för 
de som studerar. 

Kung Karl åk 4-6 
  

Fortbildning 12000 Ingen fortsatt utveckling av påbörjade 
insatser 

Fika/frukt vid större 
möten/APT/studiedagar 

10500 Sämre personalvård 

Minskning av förbrukningsmaterial 105000 Arbetsböcker får tas bort, elever som 
behöver extra stöd/träning får sämre 
möjligheter 

Mat/förbrukning fritids 20000 Mindre utbud av aktiviteter och slimmat 
mellis 

Trivselfrämjande åtgärder 12000 Sämre personalvård 
Böcker/tidningar 10000 Inga nya inköp av böcker/tidningar till elever 
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Möjliga besparingar. Ekonomisk 
effekt? 

Vilka andra konsekvenser blir 
det? 

Kung Karl åk 7-9   
Fortbildning 13000 Ingen fortsatt utveckling av påbörjade 

insatser 
Fika/frukt vid större 
möten/APT/studiedagar 

10500 Sämre personalvård 

Trivselfrämjande åtgärder 12000 Sämre personalvård 
Minskning av läromedel 100000 Arbetsböcker får tas bort 
Förbrukningsmaterial 50000 Elever som behöver extra stöd/träning får 

sämre möjligheter, inga 
skrivböcker/räknehäften får användas 

VIVA 
  

Ökad återhållsamhet med 
kopiering av undervisningsmateriel 

15000 Minskade möjligheter att nå önskade 
studieresultat 

Fika/frukt vid större 
möten/APT/studiedagar 

8000 Sämre personalvård 

Läromedel 40000 Minskade möjligheter att nå önskade 
studieresultat 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-12-14  22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 
§ 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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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Övrig information 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Följande informationer lämnas:  

 Krisledningsrådet 
 Strategisk regional beredning (SRB) gällande Väg 250 och 

Trafikplan 
 Arbete på Åsen och Lockmora. Vidtagna åtgärder utifrån inkomna 

synpunkter.  
Föredragande: Mikael Nilsson kultur- och fritidschef, Ronnie 
Björkroth, driftchef 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum Vår beteckning 
2020-12-03 KKTAB 2020/131 
Ert datum Er beteckning  
 KS 2020/265 

 Adressat 

Vår handläggare  

Ronnie Björkrot 
Driftschef 
070 8610086 

Kungsörs kommun  
Kommunstyrelsen 

 

  
  

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

Yttrande, svar på medborgarförslag – farthinder till 
Bergsgatan, Valskog (KS2020/265) 
 
Ärendet 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att Bergsgatan förses med farthinder 
som går att ta in under vinterhalvåret. 
 
Yttrande 
KKTAB har fått ett flertal anmälningar om att det körs för fort på Bergsgatan i 
Valskog och KKTAB har därför genomfört en trafik och hastighetsmätning under 
senhösten. Resultatet av mätningen visar att det inte finns behov av några 
ytterligare åtgärder, då varken hastigheterna eller trafikmängden indikerar detta. 
Mätningen redovisas i bilaga 1. 
 
 
Förslag till beslut 
KS föreslås avslå medborgarförslaget, då genomförd mätning inte visar på behov 
av åtgärder. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB  
 
______________________  
Ronnie Björkrot     
Driftschef KKTAB   
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Idag är hastigheten väldigt hög på Bergsgatan i Valskog, och
för att få ner den bör de sättas upp med "hinder" för att
förhindra en olycka inom kort, mitt förslag är att man sätter
ut "fartgupp" och sedan tar man in dom på vintern och sedan ut
dom på våren

Namn
Jennie Ström

Postadress
Bergsgatan 18 73160

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom@spray.se

Samtycke
2020-07-08 01.51
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-09-14  7 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens sekreterare, akten 

 
§ 114 
Medborgarförslag – Farthinder till Bergs-
gatan i Valskog (KS 2020/265) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Bergsgatan i Valskog för att få ner hastigheten och förhindra att 
en olycka inträffar. Förslaget är att sätta ut fartgupp som sedan tas 
in på vintern. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Jennie Ströms medborgarförslag inkommet 2020-07-08 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Motion - Kungsörs Folkets park 
Förslag till beslut 
Alt 1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra åtgärdspaket 1 inklusive 
årlig driftskostnad, vilken ska genomföras med eller utan Lona-bidrag. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja Kungsör KommunTeknik AB 
(KKTAB) medel för projektering med 40 550 kronor. Efter avslutad 
projektering återrapporteras ärendet till kommunstyrelsen med förslag till 
beslut i kommunfullmäktige.  
Alt 2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra åtgärdspaket 2 inklusive 
årlig driftskostnad, vilken ska genomföras med eller utan Lona-bidrag. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja Kungsör KommunTeknik AB 
(KKTAB) medel för projektering med 47 300 kronor. Efter avslutad 
projektering återrapporteras ärendet till kommunstyrelsen med förslag till 
beslut i kommunfullmäktige 
Alt 3. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra åtgärdspaket 3 inklusive 
årlig driftskostnad, vilken ska genomföras med eller utan Lona-bidrag. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja Kungsör KommunTeknik AB 
(KKTAB) medel för projektering med 63 400 kronor. Efter avslutad 
projektering återrapporteras ärendet till kommunstyrelsen med förslag till 
beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) föreslog i en motion ställd i kommunfullmäktige 
2020-01-13 att frågan gällande nyttjandet av ”Kungsörs Folkets Park” 
utreds. 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 maj 2020 att bevilja motionen och ge 
kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen 
återkomma med en förstudie på hur området kan utvecklas och en 
kostnadsberäkning för detta. 
Ärendet har nu beretts och tre alternativa åtgärdsförslag presenteras i 
kommunstyrelseförvaltningens förstudie. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2020/14 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Kungsörs Folkets park 
KF 2020-01-13 § 21 Motion - Kungsörs Folkets park 
Yttrande - Motion om Kungsörs Folkets Park 
KS 2020-04-20 § 43 Motion - Kungsörs Folkets park 
KF 2020-05-04 § 70 Motion - Kungsörs Folkets park 
Förstudie gällande Kungsörs Folkets Park 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Stefan Lejerdahl 
KKTAB 
Kommundirektör 
Gunilla Wolinder 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Kungsörs Folkets Park” 
 

 

 

 

Många Kungsörsbor känner till vår, en gång så, populära Folkets Park. Idag är det åter igen populärt 
att etablera en Folkets Park på många orter. 

Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen. Området där Kungsörs Folkets Park en 
gång låg är ett utav dessa. Kanske kan området utnyttjas bättre!? 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna i Kungsör på  

att frågan gällande nyttjandet av nämnda område utreds! 

Kungsör 200108 

Gunilla Wolinder     

Liberalerna i Kungsör    
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-01-13  22 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten 

 
§ 21 
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion  
 

 att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park 
utreds 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Gunilla Wolinder (L) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-03-19 KS 2020/14 
 Er beteckning 

   
 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl  
  
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Tjänsteskrivelse gällande: 

Motion om Kungsörs Folkets Park 
 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att frågan gällande nyttjandet av 
”Kungsörs Folkets Park” utreds. 
 
Motionären skriver att ”många Kungsörsbor känner till vår, en gång så, 
populära Folkets Park. Idag är det åter igen populärt att etablera en Folkets 
Park på många orter. Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen. 
Området där Kungsörs Folkets Park en gång låg är ett utav dessa. Kanske kan 
området utnyttjas bättre?”. 

 
Undertecknade instämmer med motionären att grönområdet ”Folkets Park” bör 
utvecklas och göras mer tillgängligt. I kommunens vision står det följande: 
”Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid”. Att utveckla området 
”Folkets Park” som ett naturnära område ligger i visonens riktning. 
 
I kommunens grönstrukturplan klassas området som ”klass 1” vilket innebär att 
”områdena har sociala, kulturella eller ekologiska värden som är unika eller har 
få motsvarigheter någon annanstans och exploateringsintrång ska inte ske i dessa 
områden.” Det aktuella området består till största del av en grönyta med flertalet 
äldre ekar och en rund yta i mitten. Den ytan brukar användas för cirkus och 
veteranbilsutställningar.  
 
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.  

 

Sida 66 (131)



  
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
   

 

   
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Området bör utvecklas i enlighet med kommuns vision, grönstrukturplan och 
motionärens intentioner. Dock behöver det genomföras en utredning med förslag 
på hur området kan utvecklas och en uppskattad kostnad för detta.  
 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

motionen. 
 

2. Kommunstyrelsens förvaltning återkommer med förslag på hur 
området kan utvecklas och en kostnadsberäkning. 
 

 
 
 

 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20  6 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommundirektören 

 
§ 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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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20  6 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommundirektören 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2020-05-04  20 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommundirektör, Stefan Lejerdal 

 
§ 70 
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 Lejerdahl 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 
 KS protokoll 2020-04-20 § 43 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger kommunstyrelsens 

förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen återkomma med 
förslag på hur området kan utvecklas och en kostnadsberäkning 
för detta. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl  
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736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Tjänsteskrivelse gällande: 

Förstudie gällande Kungsörs Folkets Park 
 

Bakgrund 
Gunilla Wolinder (L) föreslog i en motion att frågan gällande nyttjandet av 
”Kungsörs Folkets Park” utreds. 
Motionären skriver att ”många Kungsörsbor känner till vår, en gång så, populära 
Folkets Park. Idag är det åter igen populärt att etablera en Folkets Park på många 
orter. Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen. Området där 
Kungsörs Folkets Park en gång låg är ett utav dessa. Kanske kan området utnyttjas 
bättre?”. 
 
I yttrandet till fullmäktige skrev kommunens utvecklingsstrateg bland annat att 
grönområdet ”Folkets park” bör utvecklas och göras mer tillgängligt och att 
motionens förslag ligger i linje med kommunens vision. I visionen står följande: 
”Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid”.  

 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 maj 2020 att bevilja motionen och ge 
kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen återkomma med 
förslag på hur området kan utvecklas och en kostnadsberäkning för detta. 
Efter beslutet har en projektgrupp bildats med deltagare från utvecklingsenheten och 
Kungsörs KommunTeknik AB.  
 
Nuläge 
Folkets Park används framför allt av närboende som promenerar genom parken eller 
rastar hunden. Parken används ytterst sällan för evenemang. Under vissa år har 
parken använts för Cirkus och bilträffar. Parken är ett outnyttjat område med 
potential att bli en trevlig mötespunkt för invånare och besökare. 
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Bild från Folkets Park/Kungsparken i Kungsör. 
 
Grönstrukturplan 
I kommunens Grönstrukturplan, som antogs 2017, framgår det att parken bör 
utvecklas både socialt och ekologiskt genom exempelvis sittplatser, bord och växter. 
Området är klassificerat som klass 1, vilket innebär ”områdena har sociala, 
kulturella eller ekologiska värden som är unika eller har få motsvarigheter någon 
annanstans och exploateringsintrång ska inte ske i dessa områden.” 
 
Länsstyrelsen 
Projektgruppen har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram förslag på åtgärder som 
gynnar den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen lyfter bland annat fram att det är 
önskvärt att glesa ut bestånden av ek så att de stora ekarna inte riskerar att dö. De 
träd som tas ned kan placeras ut och användas som klätterstockar för barn eller 
balansträning för hundar. För att öka den biologiska mångfalden ytterligare är det bra 
att få in blommande växter i området. Detta kan ske genom att anlägga en äng, 
plantera buskar och mindre blommande träd som körsbär, äpple, fågelbär och rönn 
som inte riskerar att skymma ekarnas grenar. Det behöver även genomföras en 
fladdermusinventering. 

 
Gällande detaljplan 
Kommunen äger marken för det aktuella området förutom den del av området som 
Roberts auktioner äger.  Enligt gällande detaljplan är största delen av området 
anvisat som Naturmark. Detaljplanen tillåter tillfälliga upplåtelser men inga större 
fasta installationer. Underjordiska ledningar, stråk och gc-vägar är tillåtet. Området 
går att utveckla med bland annat gångstig, bänkar, belysning, ängsblommor, mindre 
lekanordningar och konst. Arbetsgruppen bedömer att detaljplanen inte ska ändras 
utan att föreslagna åtgärder inryms inom den befintliga detaljplanen. Då undviks en 
kostnad på cirka 150 000 kronor och en planprocess på 12–18 månader.  
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Tillgänglighet och trygghet 
För att utveckla området har projektgruppen identifierat ett antal åtgärder som 
presenteras i tre åtgärdspaket. Gemensamt för åtgärdspaketen är att det behövs en ny 
passage över Ekuddsvägen. Entrén till parken bör placeras på den södra sidan där 
den kan ses av förbipasserande längs Kungsgatan och därmed få större 
uppmärksamhet. På den norra sidan finns det parkeringsmöjligheter samt infart för 
servicefordon, lättare lastbilar, utrustning för tillfälliga evenemang med mera. För 
tillfället är den ytan uthyrd. 

 
För att nå området behöver man korsa Kungsgatan eller Ekuddsvägen. Utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv och framförallt utifrån ett barnperspektiv är det därför 
viktigt att bygga en säker passage så att området blir tillgängligt för alla. Passagen 
byggs över Ekuddsvägen, vidare byggs det en entréväg in i parken. I förslaget 
föreslås även bänkar och bord som är anpassade för funktionshindrade. En park som 
lockar både kvinnor, män, pojkar och flickor i olika ålder främjar jämställdheten i 
samhället. Utifrån ett trygghetsperspektiv behöver parken utformas med belysning.  

 
Förslag på åtgärdspaket och kostnader 
Åtgärdspaketen fokuserar på att göra hela parkområdet mer tillgängligt genom att 
anlägga en gångstig mellan ekarna i parken.  Åtgärdspaket 1 ska ses som ett 
baspaket medan paket 2 och 3 innehåller fler åtgärder som gör området mer 
attraktivt. Det är viktigt att det anordnas tillfälliga evenemang för att 
uppmärksamma parken och dess unika ekar.  
 
Inledningsvis behöver det genomföras en fladdermusinventering för att säkerställa 
att inga planerade åtgärder stör beståndet. Vissa av åtgärderna kan behövas anpassas 
om det finns ett fladdermusbestånd. 
 
Inspirationsbilder 
Bilderna på kommande sidor är ett exempel på hur parken kan utsmyckas och 
utformas i de tre förslagen.  
 
Insekter i jätteformat placeras på träden och eventuellt på marken, för att lyfta 
fram och synliggöra vikten av att ha ett fungerande ekosystem och biologisk 
mångfald. Eventuell konstutsmyckning kommer ha en koppling till det naturliv 
som finns i parken samt delvis vara interaktivt utifrån ett barn- och lekperspektiv, 
dessa är med i åtgärdspaket 2 och 3. 
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Enkelfoting                               Jordlöpare               

    

En slingrande stig skapas in mellan ekarna runt om den gröna öppna ytan i mitten, 
stigen passerar den äldsta eken där en informationsskylt placeras med information 
om just den eken och ekarnas historia i Kungsör, informationsskylten är endast 
med i åtgärdspaket 2 och 3. Belysning av den äldsta eken finns med i förslag 3, 
om det godkänns av länsstyrelsen med hänsyn till eventuellt fladdermusbestånd. 

  

 Exempel på hur den slingrande vägen kan 
komma att se ut. 

  
En sandyta skapas dels för barn att leka i, dels för att öka den biologiska 
mångfalden. Sandytan placeras med fördel delvis i soligt läge och delvis in under 
skuggande trädkronor. Stenar eller stockar läggs som en sarg runt sandytan. För 
att skapa förutsättningar för biologisk mångfald läggs ingen markduk under 
sanden och matjorden skalas bort, minst ett lager på 20 cm sand tillförs till ytan. 
Detta innebär lite mer driftkostnader då sand kommer att behöva tillföras 
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regelbundet. I anslutning till sandytan placeras tre mindre lekredskap med bark 
som fallskydd och en småskalig vattenlek. Detta är endast med i förslag 3. 
Då både barn och insekter tycker om löst material i form av exempelvis pinnar, 
löv och stenar så tillförs med fördel dessa material i närheten av sandytan. 

 

Exempelbilder på hur sandytan kan utformas. 
 
 

    
Förslag på lekredskap i trä, liten lastbil, gunga för fyra personer och lekhus med bänkar 
och bord. 

 
Exempel på vattenlek och mindre lekhus med bänkar och bord. 
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Parken kan användas som utflyktsmål för allmänheten såväl som verksamheter i 
kommunen. Sittplatser skapas runt om i parken dels med bänkar och bord med 
rullstolsplats, dels som små uteklassrum där man kan ha pedagogiska samlingar. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempelbilder på två varianter av bänkar och bord med rullstolsplats och sittytor 
som samlingsplats som kan skapas i parken, detta finns med i samtliga 
åtgärdspaket. 
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Enkels skiss på möjlig utformning av området.  
 
Uppskattade kostnader 
Projektgruppen har tagit fram tre förslag på åtgärdspaket. Dessa förslag innehåller 
olika åtgärder enligt tabellen nedan.  Kommunekologen kommer att ansöka om 
Lona-bidrag (lokal naturvårdssatsning) för de olika åtgärderna. Om Lona-bidrag 
beviljas minskar kostnaderna för kommunen med 50 procent för åtgärder som har 
koppling till naturvårdsåtgärder. Det har även tagits fram en uppskattad årlig 
driftskostnad för förslagen. 
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Åtgärdspaket  1  2  3 
Passage över Ekuddsvägen samt gångväg för anslutning till entré X X X 

 
Gångstråk i parken cirka 350 meter X X X 
Enkel grön entré på södra sidan med information och bilder från gamla  
Folkets park 

 X  

Entréportal på södra sidan i armeringsjärn eller liknade med information  
och bilder från gamla Folkets park 

  X 

Belysning i parken och dess gångstråk 10 ljuspunkter X X X 
Parkbänkar och bord 5 st X X X 
Bord anpassade för funktionshindrade  X X X 
Informationsskyltar om ekarnas historia i  
Kungsör och informationsskylt om den äldsta ekens ålder 
i parken 

 X X 

Ängsblommor   X X 
Utsmyckning i form av ”jätteinsekter”  X X 
Papperskorgar 2 st X X X 
Gallring av sly och liknande för gångstig och ökad trygghet X X X 
Gallring av ekar och utplacering  
av dessa i parken (stockar för lek, sittplatser och balansträning för hundar) 

 X X 

Anlägga grusgång i mitten av parken X X X 
Belysning av ek   X 
Aktivitets-/lekyta med sandbädd   X 
Plantering av fruktträd/blommande buskar, 4 träd  X X 
Inventering av fladdermöss X X X 
Kostnad: 811 000 946 000 1 268 000 
Projektering (5%) 40 550 47 300 63 400 
Oförutsedda kostnader (10%) 81 100 94 600 126 800 
Eventuellt LONA bidrag: -280 500 -348 000 -509 000 
Total kostnad ink LONA bidrag: 652 150 739 900 949 200 
Årlig driftskostnad, ej snöröjning: 35 000 40 000 50 000 

 
 

Samlad bedömning  
Genomförs åtgärdspaket 1 får Kungsör ett tillgängligt parkområde med möjlighet till 
rekreation, belyst gångstråk, bänkar och bord. Om åtgärdspaket 2 genomförs läggs 
det dessutom till en entré till området, olika informationsskyltar, ängsblommor, 
fruktträd och konstnärlig utsmyckning i form av jätteinsekter. Genomförs 
åtgärdspaket 3 blir det dessutom en belyst ek, aktivitetsyta med lekmöjligheter och 
en mer framträdande entréportal. Alla förslag ligger i linje med motionärens 
intentioner, kommunens grönstrukturplan och länsstyrelsen åtgärdsförslag. 
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Projektgruppen överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om vilket av de tre 
åtgärdspaketen som ska genomföras. Åtgärderna kan genomföras under åren 2021 
och 2022. 

 
Förslag till beslut 
Åtgärdspaketens beräknade kostnad beror på om Lona-bidrag 
beviljas.  
 
 
1. Projektgruppen för Folkets Park överlämnar till kommunstyrelsen 

att besluta vilket av åtgärdspaketen 1, 2 eller 3, inklusive årlig 
driftskostnad, som ska genomföras med eller utan Lona-bidrag.  

2. Kommunstyrelsen beviljar KKTAB medel för projektering och 
uppdaterad kostnadskalkyl enligt beslut i punkt 1. (Åtgärdspaket 
1: 40 550 kr, åtgärdspaket 2: 47 300 kr, åtgärdspaket 3: 63 400 
kr.) 

3. Efter kommunstyrelsens beslut tar KKTAB fram en projektering 
och en uppdaterad kostnadskalkyl för det valda åtgärdspaketet. 
Därefter beslutas ärendet i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 

 
 

 
Claes-Urban Boström  För projektgruppen Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionens ska 
anses besvarad 
 

Sammanfattning 
Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut 
gällande denna motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen 
anledning att föreslå något annat beslut än det som socialnämnden 
föreslagit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
Remiss av motion � Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
KF 2020-10-12 § 154 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion -  Diskutera ordet brukare i 
särskilda boenden och tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Socialnämnden 
Motionären 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/361 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  5 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

 
§ 100 
Svar på remiss av motion – Diskutera ordet 
brukare i särskilda boenden (SN 2020/175) 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för 
yttrande. Motionen har lämnats av Liberalerna via Gunilla Wolin-
der med uppmaning om att ”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på personer boende i särskilda 
boenden i vår kommun”.  Motionären menar att ordet brukare är 
opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör 
användas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/ 
eller tillsyn. Motionären pekar på alternativ till detta ord såsom 
kund, boende, hyresgäst eller uppdragsgivare. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det 
framgår bl.a. att  
- Socialstyrelsen definierar ordet brukare enligt följande i sin 

termbank ”brukare är en person som får, eller som är föremål 
för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser 
från socialtjänsten”. Socialstyrelsen menar att kärnan i begrep-
pet ligger i den allmänna definitionen ”person som tar något i 
bruk”. De avråder från orden klient och kund. 

- Begreppet brukare är, per definition, varken opersonligt, krän-
kande eller nedsättande även om vissa kan uppfatta det så. Be-
greppet brukare är ett paraplybegrepp, under vilket andra be-
grepp kan användas beroende av vilken insats som tillhanda-
hålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv. 

- Begrepps som inte kan användas är hyresgäst (relation till 
hyresvärd), uppdragstagare (som är en person som har ett upp-
drag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en bru-
kare) och kund (som innebär möjligheten att välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individu-
ellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlig-
het att göra) 

 
Socialförvaltningen föreslår att den terminologi som används idag 
även ska gälla fortsättningsvis, dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltning-
en och utöver det används begreppet boende för personer som har 
insatsen särskilt boende. 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Motion från Gunilla Wolinder (L) 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

 
Beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till socialnämndens yttrande. 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på 
personer boende i särskilda boenden i vår 
kommun” 
I Liberalerna är vi måna om ”Alla människors lika värde”. Vi vill också att alla människor skall 
känna sig fria och unika. Inte tillhöra en grå massa. Av denna anledning önskar vi att Kungsörs 
kommuns partier diskuterar ordet Brukare som idag används för de personer som nyttjar vissa av 
kommunens tjänster. En aktiv diskussion pågår i samhället. Bland annat driver Sveriges 
Pensionärers Riksförbund (SPF) denna fråga och vi stödjer detta arbete. Säkert finns det många 
anhängare till denna fråga även inom Pensionärernas Riksförbund (PRO). 

 

Ordet Brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med 
syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativ till detta ord finns. 

 I Liberalerna är vi öppna för: 

Kunder 

Boende 

Hyresgäster 

Uppdragsgivare 

 

Ovanstående alternativ är nämnda utan rangordning. 

Liberalerna i Kungsör yrkar därför:  

Att en diskussion gällande nämnda begrepp sker inom Kungsörs Parlamentariska Grupp. 

Kungsör 200930 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare Liberalerna Kungsör 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  19 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten 

 
§ 154 
Motion – Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden (KS 2020/361) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att diskussion gällande 
begrepp brukare för personer som bor i kommunens särskilda 
boenden ska genomföras i Kungsörs parlamentariska grupp.  
 
Motionären anser att ordet Brukare är opersonligt, kränkande och 
även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med syfte på 
människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativa 
ord är; kunder, boende, hyresgäster och uppdragsgivare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Gunilla Wolinder 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2020/175 
Ert datum Er beteckning 

 
 KS 2020/361 

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern 
Socialchef  

 

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Svar på remiss av motion – Diskutera ordet brukare 
i särskilda boenden 
 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder har lämnat en motion ”Kungsörs kommun 
bör diskutera ordet Brukare som idag är ett använt ord på personer boende isär-
skilda boenden i vår kommun”. Av motionen framgår synpunkten om att ordet 
brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör an-
vändas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alter-
nativ till detta ord finns såsom kunder, boende, hyresgäster eller uppdragsgivare. 
 
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på denna och vi får 
härmed meddela följande. 
 
Wikipedia definierar brukare som en ”person som använder (brukar) något; 
(speciellt inom socialtjänsten) person som är föremål för tjänster, vård eller 
omsorg, klient”.  
 
I Socialstyrelsens termbank definieras ordet brukaren enligt följande ”brukare är 
en person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Vidare menar Socialstyrelsen att 
 
”Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i 
bruk’. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan 
att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, 
främst sociala insatser, ’i bruk’. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma 
anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om 
brukarinflytande och brukarmedverkan. … Termen brukare kan ses som en 
motsvarighet till termen patient men inom socialtjänstens domäner.  … Man bör 
således använda brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av 
insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer 
omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en 
mycket gammal människa. … Socialstyrelsen avråder i och med detta från klient 
som samlande begrepp. Däremot kan klient användas för en person som vid ofta 
regelbundet återkommande möten och delvis med egen medverkan får hjälp av 
till exempel en socialarbetare vid ett socialkontor, en kurator eller psykolog vid 
en beroendemottagning. Socialstyrelsen avråder också från ordet kund som 
samlande begrepp. Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. 
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Därför är kund, som används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig 
relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade 
insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra.” 
 
Begreppet brukare är per definition således varken opersonligt, kränkande eller 
nedsättande även om vissa kan uppfatta det så.  
 
Socialstyrelsen har fastslagit brukare som den term som bör användas som 
samlande begrepp för alla personer som får insatser från socialförvaltningen. Det 
är ett paraplybegrepp, under vilket andra begrepp kan användas beroende av 
vilken insats som tillhandahålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv.  
 
Begrepp som däremot inte kan användas är  
Hyresgäst – vilket är en relation till en hyresvärd 
Uppdragstagare – vilket är en person som har ett uppdrag från socialförvalt-
ningen att leverera en tjänst till en brukare 
Kund – som innebär möjligheten att välja mellan olika varor och tjänster, något 
som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från social-
tjänsten inte har möjlighet att göra 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att den terminologi som 
används idag även ska gälla fortsättningsvis dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltningen och utöver 
det används begreppet boende för personer som har insatsen särskilt boende.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till social-
nämndens yttrande. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs 
Kungsgatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 50 000 
kronor för att montera 2 cykelställ i samband med byggnation av säker 
passage, samt 10 000 kronor för årlig drift av detta. Kommunfullmäktige 
beslutar vidare att motionen i sin helhet därmed ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
undersöker möjligheten till 

 att anlägga cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 

 trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kungsgatan i höjd med hållplatsläge 
Malmberagvägen/infart Gnutti 

Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss och de 
föreslår att 50 000 kronor avsätts för att montera 2 cykelställ i samband 
med byggnation av säker passage, samt 10 000 kronor för årlig drift av 
detta. Vidare föreslår de att den andra punkten anses finnas med bland 
prioriteringar i pågående budgetarbete och därför ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 
 KF 2020-10-12 § 152 Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs 

Kungsgatan 
 Remissvar - motion om cykelställ vid busshållplatser längs Kungsgatan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/358 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum  Vår beteckning 
2020-11-24 KKTAB 2020/139 
Ert datum Er beteckning  
 KS 2020/358 

  

Vår handläggare  
Lisa Asu Ahlin  
Projektledare/Mark- och gatuansvarig  
  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
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Motion Cykelställ vid busshållplatserna längs 
Kungsgatan 
Ärendet 
Centerpartiet föreslår i en motion följande; 1) trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 
Kungsgatan i höjd med hållplatsläge Malmbergavägen/infart Gnutti och 2) att 
anlägga cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan. 
 
Yttrande 
Den första punkten anser Kungsörs KommunTeknik AB kommer att behandlas i 
ett förslag som just nu är med i budgetarbetet för 2021. Förslaget har redovisats 
av tjänstemän för politiker i ortsutvecklingsgruppen under 2019/2020 och 
benämns Entré Kungsör. I den ingår säker passage vid Malmbergavägen/ 
Kungsgatan och gång- och cykelväg på Granlidsvägen mot Skillingeudd över 
bron över järnvägen. Statlig medfinansiering är beviljad och om de politiska 
besluten kring budgeten medger fortsatt arbete kommer ett förslag på utformning 
att tas fram och redovisas för politiken.    
 
Den andra punkten behandlar cykelställ vid resterande busshållplatser längs 
Kungsgatan, det finns 6 stycken busshållplatser. Det finns i nuläget cykelställ vid 
den nyaste busshållplatsen närmast centrum samt vid resecentrum. 
 
Under 45 vardagar i september och oktober har kollektivtrafikmyndigheten 
samlat in följande statistik för linjerna 53 och 550B 
 
Hållplats Antal påstigande/dag i snitt  
Ekebyholm 5,6 
Liljevägen 1,5 
Malmbergavägen 12,1 
Skillinge 7,5 
Väster Säby 0,4 
Öster Säby 1,7 

De flesta som stiger på är i riktning mot Köping. 
 
Utifrån statistiken på antal påstigande kan eventuellt cykelställ anses motiverat 
vid hållplats Malmbergavägen. I samband med anläggandet av entré Kungsör kan 
cykelställ placeras där på båda sidor om Kungsgatan. Resterande busshållplatser 
har så pass få resenärer att det inte anses motiverat att anlägga cykelställ då det 
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kommer att kräva betydande markarbeten samt innebär ökade driftskostnader 
bland annat krävs handskottning vid cykelställ. Förutsatt att investeringsmedel 
ges för anläggandet av entré Kungsör kan cykelställ monteras vid samma 
anläggningstillfälle för att dra nytta av den samordningsvinst det medför. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Motionens första punkt anses besvarad. 
 
Motionens andra punkt föreslås tillstyrkas med ett investeringsbelopp om 50 000 
kronor för montering av 2 cykelställ med 8 platser per ställ, vid busshållplatsen 
Malmbergavägen på båda sidor om Kungsgatan i samband med byggnation av 
säker passage om budgetarbetet medger det. Samt utökade driftsmedel till 
Kungsörs KommunTeknik AB med 10 000 kronor årligen för mer tidskrävande 
underhåll vid sopning, snöröjning och lövborttagning. 
 
 
 
Lisa Asu Ahlin 
Projektledare/Mark- och gatuansvarig 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Reglemente för förbundsdirektionen i Västra 
Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny 
förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) i 
enlighet med bifogat underlag att gälla från och med 1 mars 2021. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har inkommit med förslag 
till reviderat reglemente. Ändringarna avser tidigare § 14 gällande 
publicering av årsredovisning, § 20 och 23, namn på kontoret, § 25 och 26 
gällande vart och hur sammanträden sker samt § 36 och 39 
formaliaändringar. 
Ändringarna är gulmarkerade, överstruket ska tas bort och det i kursiv stil 
visar kompletteringarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Utkast till reviderat reglemente för förbundsdirektionen i Västra 
Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 
Arboga kommun 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/27 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (VMMF) 
Antagen av kommunfullmäktige i Arboga 25 november 2010, § 7 
Reviderad den xx 2021, § xx 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsör 22 november 2010, 1 24 
Reviderad den xx 2021, § xx 

Allmänna bestämmelser 
§ 1  

Förbundsdirektionen (direktionen) är Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds beslutande, förvaltande och verkställande organ. 

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både 
kommunfullmäktige och sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och 
författningar som reglerar förbundets verksamhet. 

§ 2  

För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 

§ 3  

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt hos 
förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de framställningar 
som direktionens anser påkallade. 

Det åligger vidare direktionen att 

• Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov 
och ekonomi samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna. Arboga 
kommuns policyer och riktlinjer ska i tillämpliga delar ligga till grund 
även för förbundet 

• Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 
• Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen 

av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse 

• Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige eller kommunstyrelser lämna 
redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin 

• Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att 
verksamheten bedrivs effektivt 

• Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller 
liknande förhållanden samt samordna förbundets planering med den 
planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila 
försvaret 
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• Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta 
enskildas kontakter med förbundet 

• Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna 
verksamheten 

Budget 
§ 4  

Direktionen ska varje år fastställa en plan för verksamheten och ekonomin 
(budget) för nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten ska också innehålla 
en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid 
vara planeringsperiodens första år. 

Samråd ska ske mellan förbundsmedlemmarna och direktionen före 
utgången av maj månad inför förbundsmedlemmarnas fastställande av 
budgetram i enlighet med förbundsordningen 18 §. 

§ 5   

Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser 
för det ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna 
begär. 

§ 6   

Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar 
kostnadsöverskridanden eller andra betydelsefulla avvikelser från 
budgeten ska direktionen till förbundsmedlemmarna redovisa orsakerna 
till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att 
vidtas. 

Medelsförvaltningen 
§ 7   

Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god 
avkastning och säkerhet tillgodoses. 

§ 8   

Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta 
de åtgärder som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. 

§ 9  

Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

Räkenskapsföring och redovisning 
§ 10  
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Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den 
förvaltar. 

§ 11  

Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och 
sammanfatta detta i en årsredovisning. 

Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

§ 12  

I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 
verksam finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

§ 13  

Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast 
överlämnas till förbundets revisorer och senast den 1 april till varje 
förbundsmedlem. 

14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för 
allmänheten på kommunkanslierna i de tre medlemskommunerna. 

Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems officiella 
anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

Egendomsförvaltning 
§ 14  
Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

§ 15  

Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett. 

Personalpolitik 
§ 16  

Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och 
pensionsmyndighet. 

§ 17  

Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets 
personal- och lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt 
myndigheter och organisationer göra de framställningar som är påkallade.  

Tjänstgöring 
§ 18  
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid ett 
sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för 
tillfället vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till 
levnadsåren äldste ledamoten i direktionen ordförandens uppgifter. 

§ 19  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är 
förhindra att fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot 
att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

§ 20  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens kansli 
förbundskontoret som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Om tiden medger ska ersättaren kallas skriftligen. 

Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats 
att tjänstgöra. 

§ 21  

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående behandling av 
ett ärende. 

Sammanträde 
§ 22 

Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen 
sammanträder också när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två av ledamöterna begär det. 

§ 23 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till 
ordföranden och ges in till direktionens kansli förbundskontoret. 

En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordföranden. 

§ 24  
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Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med 
vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 
för ett sammanträde. 

Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för ett sammanträde låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. 

§ 25  

Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i 
samråd med vice ordföranden plats för sammanträdena. 

Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner 
som är förbundsmedlemmar. 

Sammanträde på distans 
§ 26 

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast en vecka innan 
sammanträdesdagen anmäla detta till förbundskontoret. Ordföranden bestämmer 
i samråd med vice ordföranden om närvaro får ske på distans. 

§ 27  

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra 
har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommuner har närvaro- och 
yttranderätt. 

§ 28  

Om direktionen inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken 
ordning de personer får delta i överläggningarna som har kallats att 
närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. 

§ 29  

Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen ska var skriftlig, 
om inte särskilda skäl föranleder annat. 

§ 30  

Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista 
förteckna de ärenden som direktionen ska behandla på sammanträdet. 
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Föredragningslistan ska bifogas kallelsen till sammanträdet, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 

§ 31  

De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan ska tillställas 
ledamöterna och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl 
föranleder annat. 

§ 32  

Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena 
i den turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om 
direktionen inte beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende 
som inte är upptaget på föredragningslistan ska behandlas under ett 
sammanträde. 

Protokoll 
§ 33  

Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta 
föra protokoll. 

Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som 
direktionen utser vid början av varje sammanträde. 

Om flera ledamöter har fungerat som ordföranden under ett 
sammanträde, ska varje ledamot justera de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som ledamoten varit ordförande 
för. 

§ 34  

Direktionen får beslut att en paragraf i protokollet ska förklaras 
omedelbart justerad. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan direktionen 
justerar den. 

§ 35  

Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från 
ett föregående sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant 
tillfälle hur justeringen ska gå till. 

§ 36  

Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart 
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justera den paragraf i protokollet som upptar det beslut som reservationen 
gäller, ska motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas. 

§ 37  

En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt 
uttalande). Anmälan om anteckning ska göras innan sammanträdet 
avslutas. 

En ledamot får anteckna sin mening, även om ledamoten inte deltagit i 
avgörandet av det ärende som anteckningen avser. I övrigt gäller för 
särskilt uttalande det som föreskrivits om reservation i 36 §. 

§ 38  

Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun och förbundets revisorer. 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de kommunala nämnder, andra 
myndigheter och enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

Delegering av beslutanderätt 
§ 39  

Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. 

Direktionen ska i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som 
direktionen lämnar till förtroendevalda och anställda 
(delegeringsordning) (delegationsordning). 

Delgivning 
§ 40  

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon 
anställd i förbundet som direktionen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
§ 41  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn 
ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den eller de 
anställda som direktionen bestämmer. 

Vid förfall för ordföranden ska vice ordföranden underteckna de 
handlingar som sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för 
både ordföranden och vice ordföranden ska den till levnadsåldern äldste 
ledamoten i direktionen fullgöra uppgiften. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsen 

Adressat 
  

Investering - Renovering av 
Skillingepaviljongen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
investeringsmedel på 1 400 000 kronor till genomförande av renovering av 
Skillingepaviljongen 
 

Sammanfattning 
Enligt KS beslut KS 2020/289 har kommunen förvärvat 
Skillingepaviljongen. KKTAB har kontrollerat fastigheten med hjälp av 
ramavtalsentreprenörer och fått fram en renoveringsplan som omfattar 
följande: 
Nytt kök, personal- och rullstolstoalett, målning invändigt och utvändigt, 
byte av murken panel utvändigt, slipning och lackning av trägolv, byte av 
yttertak, ny belysning, ny el, renovering av ytterdörrar och fönster, ny 
takavvattning, anslutning till kommunalt va-, installation av luftvärmepump. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
§ 119 Skillingepaviljongen - möjlighet till förvärv KS 2020 289.docx 
Tjänsteskrivelse_skillingepaviljongen.pdf 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

 Rune Larsen 
 Teknisk chef 

Skickas till 
Teknisk chef 
Ekonom KKTAB 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/4 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-08-31  18 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten, Rune Larsen, kommundirektör, ekonomichef,  

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

fastigheten Skillinge 2:225 till ett belopp av 550 000 kronor och 
godkänner köpeavtal och köpekontrakt som upprättats och 
undertecknats av tillförordnad kommundirektör Rune Larsen 30 
juni 2020.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
internkontroll 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska nämnderna årligen 
redovisa antagna internkontrollplaner. Socialnämnden har nu antagit sin 
internkontrollplan för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2020-12-15 § Internkontrollplan för socialnämnden 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/476 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

    

1 
2020-12-03

Övergripande 

Styrdokument följs 
- Styrdokumenten kända av medarbetare och 

följs 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 
 
Avstämning med en-
hetschef att styrdoku-
menten behandlats på 
arbetsplatsträff och 
följs 

1 gång/år Respektive 
enhetschef 

Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef  

Personal 
 

Negativ trend, medarbetarna slutar. * 
- Via jämförelse personalomsättning 

15 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
HR-avdelningen 

   

Arbetsmiljö 
- Följa sjuktal 
- Följa antal tillbud och arbetsskador 
- Följa att enheterna arbetar utifrån resultat på 

medarbetarenkät 

 Redovisning av 
utveckling 

2 gånger/år Avdelningschef Förvaltningschef 

Verksamhet 

Dokumentation 
- Att dokumentation sker i tillräcklig omfatt-

ning 
 

20 Stickprov 2 gånger/år Enhetschef Avdelningschef 
Förvaltningschef 
vid avvikelse 
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INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

2 
2020-12-03

 

Trygghetslarm som inte fungerar 
- Brukare får rätt insatser och kan påkalla 

hjälp 

15 Stickkontroll via 
inlogg på larm 

Veckovis Systemadminist-
ratör 

Avdelningschef 
Förvaltningschef 
vid avvikelse 

Målstyrning 
- Att nämndplanens mål uppfylls 

12 Kontroll av hur långt 
måluppfyllelsen 
kommit 

Inför delårsbok-
slut och bokslut 

Förvaltningschef Nämnden 

Genomförandeplaner 
- Att genomförandeplaner efterlevs i 

praktiken 

12 Kontroll av att de 
punkter som tas upp i 
genomförandeplaner 
verkställs. 
Stickprov  

Månadsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Att servicedeklarationer följs 
- Att brukare får den service nämnden 

beslutat ska gälla 

12 Stickprov  
Enkät till brukare kan 
övervägas 

Kvartalsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Externa placeringar följs 
- Följa antalet externa placeringar 
- Att behandlingsplanen följs 
- Följa antalet förlängningar av placeringar 

och orsak 

10 Samtal med handläg-
gare och stickprov. 
Notera särskilt antalet 
förlängningar och 
dess orsaker  

Löpande Enhetschef Avdelningschef 

Att överensstämmelse finns mellan beslutad 
och utförd tid 
- Jämföra beslutad, planerad och utförd tid 

12 Stickprov Månadsvis Enhetschef Avdelningschef  
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INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2021 
      

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

3 
2020-12-03

Vi större avvi-
kelse rapport till 
förvaltningschef 

Att bara behörig personal tar del av 
dokumentation 
- Genomföra loggkontroller 

10 Stickprov Kvartalsvis Enhetschef Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef 

Delegationsbeslut* 
Kontroll av att delegationsbeslut är korrekt 
redovisade till nämnd 

8 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
kansliavdelningen 

   

Ekonomi  

Mutor har mottagits i samband med upphand-
ling * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

5 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
ekonomiavdelningen 

   

Överklagad upphandling, hade ej gått rätt till * 
- Kontroll av upphandlingsprocess 

8 Kontrollmomentet 
sker i samverkan med 
ekonomiavdelningen 

   

Övrigt 

Barnkonventionen följs 
- Att barnperspektivet beaktas i utredningarna 

 Stickprov 3 gånger/år inför 
delårsbokslut 
och bokslut 

Enhetschef Avdelningschef 
Vid avvikelse 
rapport till för-
valtningschef 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  11 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Chefer inom socialförvaltningen (inkl antagen plan), 
kommunstyrelsen (inkl. antagen plan), akten 

 
§ 105 
Internkontrollplan för socialnämnden 2021 
(SN 2020/177) 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där 
kontrollmoment definierats och värderats utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på 
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och 
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.  
 
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs 
uppgift om  
- hur och när kontroll ska ske 
- vem som ska göra den och  
- vart resultatet ska rapporteras 
 

  Kommunstyrelsen har fyra punkter som ska finnas med i allas in-
ternkontrollplaner. De är ännu inte färdiga i sina formuleringar. 
Förvaltningen föreslår att nämnden antar upprättad internkontroll-
plan för 2021 och kompletterar den kring de kommungemensam-
ma punkterna så snart de är klara. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 med bilagor 
 
SN överläggning Under socialnämndens överläggning noteras att två områden sak-

nar uppgift om sannolikhets- och konsekvensanalyser. Nämnden 
diskuterar och väljer att bedöma dessa enligt följande: 
- Arbetsmiljö – sannolikhet 2, konsekvens 4, vilket ger ett risk-

värde på 8. Det innebär att punkten inte ska vara med i intern-
kontrollplanen. Nämnden väljer istället att ge förvaltningen i 
uppdrag att rapportera vad resultatet av medarbetarenkäten fått 
för effekter i verksamheterna. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  12 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Chefer inom socialförvaltningen (inkl antagen plan), 
kommunstyrelsen (inkl. antagen plan), akten 

- Barnkonventionen – ingen sannolikhet- eller konsekvensbe-
dömning görs och punkten tas bort ur internkontrollplanen. 
Nämnden noterar att detta är något som alla ska göra och 
barnkonventionen ska tas med i utredningar i all övergripande 
verksamhet i hela kommunen. Nämnden själv bevakar att så 
sker när utredningar lyfts till nämnden för beslut. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 med bilagor 
 
Beslut Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag till internkontroll-

plan 2021 för socialnämnden, dock med ändringen att  
- arbetsmiljö och barnkonventionen tas bort ut planen 
- planen kompletteras med de kommungemensamma 

kontrollmomenten då dessa är klara. 
 
 Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut.  
 
 Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led 

i styrelsens uppsiktsplikt. 
 
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rapportera vad 

resultatet av medarbetarenkäten fått för effekter i verksamheterna. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Investering - Verksamhetsbil till stadsvårdslaget 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten till handlingarna 

Sammanfattning 
Socialnämnden har slutrapporterat en tidigare beviljad investering av en 
verksamhetsbil till stadsvårdslaget. Inledningsvis avsattes 150 000 kronor, 
som sedan utökades till 200 000 kronor då socialförvaltningen inte lyckades 
få tag i en ändamålsenlig begagnad bil för 150 000 kronor. Investeringen 
slutrapporteras nu till en utgift på 199 200 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2020-12-15 § 101 Slutredovisning investering - Bil till stadsvårdslaget 
och tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Ekonom för socialförvaltningen

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2017/98 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2016/199 SN 2018/4 
Ert datum Er beteckning 

 
 KS 2017/98 

   
 

Adressat 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
Individ- och familjeomsorgen  
Vår handläggare  
Christer Zegarra Eriksson, avdelningschef  
  
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Slutredovisning av investering – bil till Arbetsmark-
nad och försörjnings stadsvårdslag 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade i februari 2017 att hos kommunstyrelsen äska om kost-
nader för två bilar till Arbetsmarknad och försörjnings stadsvårdslag 
- en bil för att kunna transportera sammanlagt ca tio deltagare inklusive en 

arbetsledare 
- en större skåpbil för ändamålet flytt 
 
Bil för persontransporter ordnades genom att förvaltningen fick ta över en kombi 
från bilpoolen då denna skulle ersättas under våren 2018. Detta blev därmed 
aldrig någon investering. 
 
Den större skåpbilen skulle ersätta det fordon som förvaltningen lånat av 
Kungsörs KommunTeknik AB. Fordonen hade gått sönder och skrotats. Verk-
samhetens behov av funktion var en större skåpbil för ändamålet flytt. 
 
Socialnämnden äskade på en investering efter det att enhetschef och arbetsledare 
för stadsvårdslaget besökt olika bilhandlare och hittat en ändamålsenlig transport-
bil med möjlighet att transportera både möbler och fem medpassagerare. Kostna-
den på ny bil beräknades till 264 400 kr exklusive moms (330 500 kr inklusive 
moms). 
 
Kommunstyrelsen beviljade i mars 2017 en investering om 150 000 kronor till en 
begagnad bil. 
 
Socialnämnden återkom till kommunstyrelsen i januari 2018 då man inte lyckats 
få tag i en ändamålsenlig bil till det priset. Kommunstyrelsen godkände i februari 
2018 en utökning av investeringsutrymmet till 200 000 kronor. 
 
Redovisning 
Efter dialog med socialchefen köptes av ett begagnat fordon (2016 års modell) 
med tre passagerarplatser för en kostnad om 199 200 kr exklusive moms. 
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  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-12-03 SN 2016/199 SN 2018/4 
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för investeringen 
”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” som sin egen och överlämnar den till kom-
munstyrelsen. 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Christer Zegarra Eriksson
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  7 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

 
§ 101 
Slutredovisning investering – Bil till stads-
vårdslaget (SN 2016/199, SN 2018/4) 
Kommunstyrelsen har beviljat en investering i form av en verk-
samhetsbil till stadsvårdslaget. Inledningsvis avsattes 150 000 
kronor, som sedan utökades till 200 000 kronor då socialförval-
tningen inte lyckades få tag i en ändamålsenlig begagnad bil för 
150 000 kronor. 
 
Socialförvaltningen har slutredovisat investeringen. Ett begagnat 
fordon (2016 års modell) med tre passagerarplatser för en kostnad 
om 199 200 kr exklusive moms.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 6 
 Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 43 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03 

 
Beslut  Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för 

investeringen ”Verksamhetsbil till stadsvårdslaget” som sin egen 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen i 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 entlediga Per Wadlin, Köpings kommun från uppdraget som data-
skyddsombud för kommunstyrelsen i Kungsörs kommun.  

 förordna Carl Björnberg, Köpings kommun som nytt dataskyddsombud 
för kommunstyrelsen i Kungsörs kommun. 

 beslutet ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kom-
muner och regioner utser ett dataskyddsombud.  
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den person-
uppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och 
fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 
Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförordningens 
regler följs. Ombudet är en stödresurs för detta.   
Per Wadlin som tidigare haft uppdraget har nu lämnat sin tjänst och ett nytt 
ombud ska utses.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/31 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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2021-01-14 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/31 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Carl Björnberg  
Integritetsskyddsmyndigheten via förordad blankett 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och 
tekniska chefen, var för sig eller två i förening, är kommunens 
firmatecknare 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna 
Kungsörs kommuns firma. Detta kan vara till exempel på köpekontrakt, 
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomienheten 
Tekniska chefen 
Sparbanken Västra Mälardalen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-12-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/483 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Fullmakt att föra kommunens talan 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga följande personer att för 
kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2021 

1. vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter 
– kommundirektören Claes-Urban Boström samt tekniska chefen 
Rune Larsen var för sig eller de som de genom delegationsbeslut för-
ordnar i sitt ställe,  

2. beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden hos 
Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson. 

Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i dessa 
frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i samband med 
sådana förrättningar. Företräds kommunen av utomstående är det den som 
delegerat rätten att föra talan som ska underteckna överenskommelser. 
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut 2020-01-27 § 11 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt att föra 
kommunens talan. Det senaste beslutet togs i januari 2020 och detta beslut 
ersätter detta. Ett kompletterande beslut kommer behöva tas under året när 
ny ekonomichef tillträtt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/43 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/43 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Rune Larsen 
Claes-Göran Boström 
Margareta Larsson 
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KS 2021/43 
Er beteckning 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i 
Kungsörs kommun 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 
ekonomiska handlingar under 2020: 
 
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt:  
Claes-Urban Boström, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm och Irene Berglund. Tecknandet görs alltid av två i förening. 
 
uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer:  
Claes-Urban Boström, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller Margareta 
Larsson. Tecknandet görs av en person.   
 
stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar, 
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande):  
Kommundirektör, HR-chef eller ekonomichef.  
Tecknandet görs av en person.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva 
under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på till exempel bank- och 
plusgiro, checkar och deklarationer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Alla som fått behörighet 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/485 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Beslutsattestanter jämte ersättare för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 
2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och ersättare 
för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden 
och kommunstyrelsens förvaltning 2021. Om underskrift görs för hand görs 
en särskild kontroll av att namnteckningen är riktig. 

Sammanfattning 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska 
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 
dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista 
för 2021.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Attestanter KS 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Samtliga ekonomer, kommundirektör 
rendebeskrivning 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/484 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
10001 Kommunfullmäktige Josephine Härdin Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10010 Revision Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10020 Kommunstyrelse Josephine Härdin Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10025 Fördjupad samverkan Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10026 Parlamentarisk grupp Kultur o Fritid Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10051 Näringsliv Ida-Maria Rydberg Ekonomichef Théres Andersson Margareta Larsson
10058 Miljöstrateg Ekonomichef Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10059 Kommunledning Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10060 Allmänna val Josephine Härdin Eva Kristina Andersson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10062 Kansliet Josephine Härdin Eva Kristina Andersson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10063 Utredningar Stefan Lejerdahl Ekonomichef Théres Andersson Margareta Larsson
10064 Information och marknadsföring Christina Emilsson Jennie Carsten Maria Jäderholm Margareta Larsson
10068 Inköpssamordning Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10070 Cafeterian Josephine Härdin Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10077 Planverksamhet Ekonomichef Rune Larsen Margareta Larsson Maria Jäderholm
10078 Säkerhet Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10081 Turistinformation Ida-Maria Rydberg Ekonomichef Théres Andersson Margareta Larsson
10090 Överförmyndarverksamhet Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10091 Gemensamma kostnader Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10092 Tomhyror Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10094 Hundrastgård Ekonomichef Annika Nilsson Margareta Larsson Maria Jäderholm
10096 Sommarlovsaktivitet Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10097 Övriga lovaktiviteter Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10099 Simskola förskoleklass Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10102 Natur- och kulturprojekt Ekonomichef Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10130 Hälsoplanering Ekonomichef Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10132 Brottsförebyggande rådet Ekonomichef Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10200 Stöd till politiska partier Josephine Härdin Ekonomichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10201 Medlemsavgifter Josephine Härdin Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10202 Stöd till bostadsföretag Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10204 Räddningstjänst Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10205 Civilförsvar Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
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10209 Buss, bil, spårbunden trafik Stefan Lejerdahl Ekonomichef Théres Andersson Margareta Larsson
10216 Ekonomiadministration Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10217 Drift Raindance Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10218 Qlikview Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
10219 Bidrag kollektivtrafikmyndigheten Stefan Lejerdahl Ekonomichef Théres Andersson Margareta Larsson
10250 Kommunhuset Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10251 Ulvesund Hus 8 (109) Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10252 Ulvesund Hus 14 (103) Verkstad Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10253 Fd Karlaskoaln Skolgatan 5 Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10254 Fd Kunskapsporten Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10260 Kostnader som betalas av KKTAB Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10300 Personaladministration Anne-Britt Hanson Åkerblom Magnus Tångring Maria Jäderholm Margareta Larsson
105xx Bilpool Ekonomichef Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10600 IT-samordning Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10701 IT-strateg Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10702 PUL Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10704 Kris och beredskap Josephine Härdin Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10705 Reception/växel Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10706 Säkerhetssamordnare Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
10801 Nya Södergården Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
17001 Teknisk administration Ekonomichef Rune Larsen Maria Jäderholm Margareta Larsson
17101 Skötselplan fastigheter Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
17401 Skötselplan enskilda vägar Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
17501 Skötselplan parker Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
17601 Skötselplan gator Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
17701 Miljö Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
181XX Kost Felipe Rivera Ekonomichef Anna Magdic Charlotta Fuchs
182XX Städ Felipe Rivera Ekonomichef Charlotta Fuchs Anna Magdic
20001 Teknisk administration Rune Larsen Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
21707 Bostadsmark exploatering Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
21999 Tömningsid Fastigheter Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
31000 Bygglovsverksamhet Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
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32000 Miljö- och hälsoskydd Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
32001 Miljöavgifter Ekonomichef Josephine Härdin Maria Jäderholm Margareta Larsson
40003 Campingplats Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40004 Fritidskontor Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40005 Stöd till föreningar Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40025 Särskilda arrangemang Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40026 Utomhusanläggningar för idrott Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40027 Björlidens idrottsplats Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40028 Elljusspår Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40029 Centralvallen Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40030 Ishall Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40031 Runevallen Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40032 Sporthall Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40033 Badhus Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40034 Utomhusbad Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40036 Fritidsanläggning Lockmora Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40037 Ridanläggning Klämsbo Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40038 Ulvesund hus 4 aulan Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40039 Stenladan Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40041 Kajutan Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40042 Gästhamnsbrygga Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40043 Fyrar Tegeludden Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
41002 Lägerverksamhet Mikael Nilsson Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
50003 Stöd till studieförbund Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50008 Stöd till föreningar Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50009 Övrig kulturverksamhet Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50011 Kulturprogram för barn Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50012 Litteraturstöd Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50015 Book-IT Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50018 Mediainköp HB vuxen Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50019 Mediainköp HB barn Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50024 Bibliotek Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
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50026 Bokbuss Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50027 Kaffeautomat biblioteket Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50039 Föreläsare kultur Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50040 Debiterings ID Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50041 Integration flykting Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50042 Vem äger språket Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50043 Stärkta bibliotek Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50044 Människor, kultur o miljö Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Margareta Larsson
71001 Bostadsanpassning Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson
9xxxx Finansiella identiteter Annika Nilsson Ekonomichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
xxxxx Alla nämnder och anslag Ekonomichef Annika Nilsson Maria Jäderholm Margareta Larsson

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se  
 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden - Kommuner och Regioners 
cirkulär 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 20:50 Sotningsindex 2020  

 20:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021  

 20:53 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
SOL år 2021  

 20:54 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2021  

 20:56 Omsorgsprisindex (OPI) för 2021 

 20:57 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

 20:58 Redovisningsfrågor 2020 och 2021  

 20;59 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021  

 20:60 Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, 
prognos 2020–2022 

 20:61 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
samt bilagor till AB  

 20:62 Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 
sammanlagd anställningstid enligt  

 20:63 Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 
alternativt 2017–2021 

 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/459 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/459 
Er beteckning 
 

 21:02 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 
coronapandemin  

 21:03 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19  

 21:04 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19  

 21:05 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligtPAN vid avstängning som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19  
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden – Synpunkter 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

 Bygg inte i fårhagen. Dnr KS 2020/461 
 Underhållsarbetet på Åsen. Dnr KS 2020/463 
 Planprogrammet för Kungsörs tätort. Dnr KS 2020/465 
 Trafiken på Betesgatan. Dnr KS 2020/475 
 Tryggt i Kungsör? Dnr KS 2020/480 
 Vad händer på Åsen? Dnr KS 2021/8 
 Friskvårdsbidrag. Dnr KS 2021/9 
 Information kring fyrverkerier. Dnr KS 2021/10 
 Elljusspåret på åsen. Dnr KS 2021/25 
 Spåren på Åsen. Dnr KS 2021/26 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden – Avtal 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

 Överlåtelse av verksamhet och tillgångar tillhörande 
räddningstjänsten i Kungsör. Avtalspart: 
Kommunalförbundet Mälardalens Brand- och 
räddningsförbund. 
Överlåtelsen gäller från och med 2021-01-01.  
Dnr KS 2020/466 

 
 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia.  

Avtalspart: Adlibris AB  
Avtalstid:2020-12-01 – 2021-11-30. Dnr KS 2020/477 

 
 Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och 

Kungsörs film- och teaterförening. 
Avtalstid: 2021 – 2024. Dnr KS 2020/488 
 

 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor m m – LOK 20 
Dnr KS 2020/491 

 
 Onlinekurser – Officepaketet. 

Avtalspart: Lexicon Interactive AB. Avtalstid: 1 år Dnr 
KS 2020/486 
 

 Tilläggsavtal nr 2 – konsultuppdrag W3D3.  
Avtalspart: Mikael Skareflod Dnr KS 2021/7 
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 Nyttjande av mark för led - Lockmora 1:32.  
Avtalspart: Kungsörs Sportklubb. Dnr KS 2021/29 
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