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Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

§  
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 

a) 16.00-16.30 Överförmyndarnämndens verksamhet och budget
(beslutsärende 15). Förvaltningschef Daniel Holmvin och
handläggare Martin Drugge, Köping

b) 16.30 Infrastrukturprojekt, utvecklingsstrateg Stefan Leijerdal

c) Ekonomisk uppföljning, Anette Gårlin, ekonomichef

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Christina Emilsson, Jennie Carsten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Revidering av kommunikationsplan vid kris 
och höjd beredskap för Kungsörs kommun 
(KS 2019/230) 
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap med fyra 
bilagor, kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs kommun 
och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet. 
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap är framtagen i 
samråd med VMKFs beredskapssamordnare. Kommunikationsplan 
vid kris och höjd beredskap ersätter Kriskommunikationsplan för 
Kungsörs kommun antagen av kommunfullmäktige § 71,  
2017-04-10. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-05
• Förslag till kommunikationsplan med bilagor

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kommunikationsplan vid 
kris och höjd beredskap”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2017. 

Antagen plan redovisas som KS-handling nr 21/2019. 
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Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2017-04-10, § 71 
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Kommunfullmäktige 

Krisledningsnämnd 

ISK Krisledningsgrupp/ISF 
 

 

Stöd till 
Krisledningsgruppen-/ 

ISF/Koordinator 
 

U-Sam 
ISF länsnivå 

 

Krisstöd(POSOM) 
 

 
Stödpersoner 

 

• Stöd /servicefunktion  
• Personal 
• Analys- omfall 
• Lägesbild, faktainsamling 
• Uppgiftsberoende verksamhet 

Kriskommunikation 
(informationsgrupp) 

FRG, frivilliga 
resursgrupper 

Strategisk 
nivå  

Normativ 
nivå  

Operativ nivå  

1 Kriskommunikation i Kungsörs kommun 
1.1 Syfte 
Kommunens kommunikation ska i samband med en olycka, samhällsstörning, vid 
höjd beredskap eller en extraordinär händelse ge korrekt information, snabbt och på 
ett så målgruppsanpassat sätt som möjligt. 
Kriskommunikationsplanen, eller delar av den, kan också användas i alla slags 
situationer då delar av verksamheten, eller hela verksamheten efterfrågar 
kriskommunikationsstöd.  
Kommunens information samordnas av kriskommunikationsgruppen. Övriga 
aktörers (t.ex. räddningstjänsten) information som berör kommuninvånarna 
samordnas med kommunens övriga information.  
 
Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs 
kommun och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet.  
Krishanteringsplanen ska ge vägledning och stöd för den övergripande 
krishanteringsorganisationen. Se figur 1 nedan. 
 
Kommunens krisledning ansvarar för ledning och samordning av den kommunala 
informationen, externt som internt. I övrigt följs Kungsörs kommuns 
informationspolicy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Kommunens krishanteringsorganisation 
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1.2 Mål med kriskommunikationen  
Kommunens information ska 

• vara snabb 
• vara korrekt och öppen 
• vara i klarspråk, upprepas och följas upp 
• vara målgruppsanpassad 
• värna de drabbades integritet 
• hänvisa till relevanta kommunikationskanaler 
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2 Organisation och resurser 
Kommundirektören beslutar när kriskommunikationsgruppen ska sättas igång. 
Kommundirektören fattar även beslut om gruppen ska förstärkas med extra 
resurser. Vid behov finns även kriskommunikationsnätverk i Västmanland. 
 
Sätts kriskommunikationsgruppen igång övergår kommunens kommunikatör till att 
fungera som kriskommunikationschef. Kriskommunikationschefen ansvarar för 
ledning och samordning av kommunens kriskommunikation. Till hjälp används 
checklistor för lägesrapport och budskapsformulering som återfinns i bilaga 4.  
 
Kriskommunikationsgruppen består av:  

1. Kriskommunikationschef  
2. Redaktionsansvarig 
3. Redaktion 
4. Pressvärd 
5. Upplysningscentral 

 
2.1 Kriskommunikationschef 
Kriskommunikationschefen ingår i krisledningsgrupp/ISF och svarar för att:  

• samordna och leda kommunens kriskommunikation 
• om krisledningsgrupp/ISF är aktiverad samverkar 

kommunikationschef och koordinator, och stödjer varandra i de 
delar som behövs, se figur 1 

• analysera behovet av kommunikativa insatser 
• redaktionsansvarig och redaktionen får den information de behöver 
• media ges en god service och får information utifrån de uppgifter 

krisledningsgruppen beslutat om 
• i samråd med kommundirektören avgöra om ett presscenter ska 

inrättas 
• att kriskommunikationsplanen efterföljs 
• utvärdering sker efter avslutad händelse. 

Kriskommunikationschefen utser kriskommunikationsgruppen i samråd med 
berörda förvaltningschefer. Vid en skarp händelse har kriskommunikationschefen 
rätt att ta i anspråk de resurser som behövs. 
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Kriskommunikationschefen ansvarar också för att  
• kommunen finns representerad i länets kriskommunikationsnätverk 
• samordna träffar och utbildningar  

2.2 Redaktionsansvarig 
Redaktionsansvarig ansvarar bland annat för att 

• fördela och samordna redaktionens arbete 
• återkoppla kontinuerligt om aktuell situation och insatser till 

kriskommunikationschefen. 
 

2.3 Redaktion 
Redaktionen ansvarar bland annat för att 

• producera och publicera information i kommunens olika 
kommunikationskanaler 

• omvärldsbevaka 
• regelbundet informera upplysningscentral och växel 
• dokumentera kommunens kommunikationsinsatser och beslut som rör 

kommunikationsområdet. 
 

Redaktionsansvarig och redaktion lokaliseras i anslutning till krisledningsgruppen. 
 
2.4 Pressvärd 
Pressvärden ansvarar bland annat för att 

• ordna lokaler och eventuell utrustning för presskonferenser och presscenter 
• förmedla medias önskemål, exempelvis om intervjuer, till 

kriskommunikationschefen. 
 
Pressfunktionen lokaliseras på annan plats än krisledningsgruppen för att inte störa 
deras arbete.   
 
2.5 Upplysningscentral 
Huvuduppgiften för upplysningscentralen är att informera allmänheten via telefon. 
Direktnummer till upplysningscentralen är 0227-600110.  
 
Upplysningscentralen ska 

• besvara frågor från allmänheten via telefon 
• hänvisa samtal från anhöriga om saknade, skadade och omkomna till 

sjukvård och polis 
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• ta emot, och helst skriftligt, vidarebefordra upplysningar från allmänheten till 
kriskommunikationschefen. 

 
Se bilaga 1 för hur upplysningscentralen aktiveras.  
 
2.6 Talespersoner 
Kommundirektör, förvaltningschefer, förtroendevalda samt medarbetare med 
expertkunskaper inom aktuellt område, och andra nyckelpersoner ska kunna agera 
talesperson. Kriskommunikationschefen utser talespersoner i samråd med 
krisledningsgruppen eller berörd verksamhet. Kommunen ska eftersträva att 
talespersoner har fått utbildning i att möta media. 
Medarbetare har fortfarande rätt att som privatperson uttala sig utifrån den 
grundlagsfästa meddelar- och yttrandefriheten.  
 
2.7 Samverkan i länet 
För att minska sårbarheten och säkerställa en fungerande kriskommunikation kan 
kommunikationskompetens lånas in från Arboga, Köping och VMKF.  
 
Planerad samverkan finns även upprättad inom Västmanland genom U-Sam. Inom 
U-Sam finns ett kriskommunikationsnätverk som kan aktiveras när någon av 
deltagarna i nätverket upplever ett behov av samordnad kommunikation eller 
behöver råd och stöd.  
I U-Sam ingår dessa organisationer: 

• Länsstyrelsen 
• Länets kommuner och Räddningstjänstförbund 
• Polismyndigheten 
• Region Västmanland 
• SOS Alarm 
• Sveriges Radio Västmanland 
• Försvarsmakten  

Kriskommunikationsnätverket i Västmanlands län har tagit fram rollkort (se bilaga 
2) som ska underlätta uppstarten av arbetet i kriskommunikationsgruppen och 
tydliggöra och prioritera vad som är viktigt. En funktion kan ha en eller flera roller, 
beroende på krisens art.   
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3 Målgrupper och kommunikationskanaler 
 
3.1 Målgrupper 

 
Identifiera vilka målgrupper som ska nås och anpassa kommunikationskanaler 
utifrån dessa. Viktiga målgrupper kan vara:  

• Drabbade 
• Medarbetare 
• Allmänhet 
• Samverkande organisationer 
• Media 

 
3.2 Externa kommunikationskanaler 
 
Ordinarie: 

• Kommunens webbplats  
• Kommunens officiella Facebooksida 
• Pressinformation till media 

 
Övriga:  

Kanal Kort förklaring  När användas Av vem 
Informations- 
platser 

Kungsörs kommuns 
informationsplatser är: 
• Biblioteket (Drottninggatan) 
• Björskogsskolan i Valskog 
• Granhammars bygdegård 
• Torpa bygdegård 

 
Kommunen kan utse fler 
informationsplatser beroende på 
händelse.  
 

Vid behov Kommunikatör 

 
I övrigt kan informationsblad/dörrknackning etc. användas.  
 
** För information på andra språk anlitas Västmanlands Tolkservice (021-13 13 00). 
Utanför tjänstetid kan tolkhjälp begäras via SOS Alarm. 
 

https://www.google.com/search?q=V%C3%A4stmanlands+Tolkservice&oq=V%C3%A4stmanlands+Tolkservice&aqs=chrome..69i57.251j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.3 Interna kommunikationskanaler 
• Intranät 
• Möten 
• E-post 
• Telefon 
• Anslagstavlor på arbetsplatser 

 
 

 
3.4 För samverkan och kommunikation med andra myndigheter 
Ordinarie: 

• Telefon 
• E-post 

 
Övriga: 

Kanal Kort förklaring  När användas Av vem 
WIS WIS är ett nationellt 

webbaserat 
informationssystem framtaget 
för att underlätta 
informationsindelning mellan 
aktörerna i det svenska kris-
hanteringssystemet före, 
under och efter en kris. 

Vid samverkan kring lägesbild. 
T.ex. U-sam/KAK 

Kommunikatörer 

Rakel Rakel är ett system för 
radiokommunikation. 

Ev. vid samverkan kring 
lägesbild. T.ex. U-sam/KAK 

Kommunikatör/ 
Rakelansvarig 

VMA Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) är ett 
hjälpmedel för att varna och 
informera allmänheten.  
 

I samband med olyckor och 
risker för olyckor. Kommuner 
har behörighet att sända 
informationsmeddelande vid 
extraordinära händelser. 

Kommundirektör 
bedömer behovet att 
begära sändning av 
viktigt meddelande 
till allmänheten. 
Kontakt tas med SOS 
Alarm för sändning av 
meddelandet. 
 

113 13 Informationsnumret 113 13 
bygger på samverkan med 
kommunerna som förser  
113 13 med information att 
föra vidare till allmänheten. 

För informationsspridning Kommunikatör 
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Sveriges Radio P4 
Västmanland 

 För informationsspridning Kommunikatör 

Upplysningscentral Se bilaga 1  Upprättas efter beslut 
från kommundirektör 

Krisinformation.se Under en kris ger 
Krisinformation.se 
allmänheten en översiktlig 
bild av vad som har hänt 
genom att sammanställa och 
sprida information från 
myndigheter, kommuner och 
andra aktörer. 

För 
omvärldsbevakning/samarbete 
kring gemensam 
informationsspridning.  

Kommunikatör 

 
 
 
 
  



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 
 
 
 
 

 
 

12 
 

4 Utvärdering och övning 
Efter en händelse där delar av eller hela kriskommunikationsgruppen har varit 
verksam ska arbetet utvärderas. Kriskommunikationschefen tar initiativ och 
ansvarar för att utvärderingen genomförs. I bilaga 3 finns en mall för utvärdering. 
 
4.1 Övning 
Kommunikationsenheten ansvarar för att utbildning och övning genomförs i 
samverkan med beredskapssamordnare. En planering för utbildning och övning 
inom krishantering ska finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt 
kalenderår.  
 
 
 
 



Rutiner för aktivering av Upplysningscentral KAK 
Obs detta dokument är endast för kriskommunikationsgrupperna internt. 
Kriskommunikationsgruppen tar beslut om att aktivera upplysningscentralen. 

Nummer till Upplysningscentralen:  
• Köping 0221-25880 
• Arboga 0589-87480 
• Kungsör 0227-600110 

Upplysningscentralen aktiveras genom att ringa: 
• Helpdesk vardagar 7.30-16.30, 0221-670020 
• IT-beredskapen övrig tid, 0221-670049 
• Kriskommunikationsgruppen kontaktar växeln och meddelar att upplysningscentralen är 

aktiverad 

Innan du aktiverar upplysningscentralen ska du: 
1. Veta vilka anknytningar i kommunen som ska kopplas in? (vilka personer ska svara på 

inkommande samtal?) 
2. Om anknytningen har en fast telefon eller integrerad mobil 

Vad behöver du som ska besvara samtal känna till? 
1. Tänk på att markera dig som upptagen genom att registrera aktivitet enligt bilden nedan. 

Detta för att endast samtal riktade till Upplysningscentralen ska komma fram. 
• Ditt mobilnummer kommer fortfarande att vara igång.  
• Samtal till upplysningscentralen kommer att ringa igenom dina hänvisningar.  

 

2. När en anknytning ska kopplas bort från upplysningscentralen måste detta meddelas 
Helpdesk/IT-beredskapen. Vid skiftbyte ringer ersättaren och meddelar vem som ska kopplas 
bort respektive in. Glöm inte att ta bort din registrerade aktivitet (bild ovan). 
 

Kriskommunikationsavdelning tar beslut om att stänga Upplysningscentralen – detta görs genom 
att kontakta Helpdesk/ IT-beredskapen 
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Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: webb
Arbetsuppgifter:
• publicera på primär webbplats och övrig webb

(ev krisinformation.se)
• skapa och uppdatera FAQ
• ansvara för publicering på och informationsinhämtning

i WIS
• anpassa kartor och bilder för webben

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: press/media 
Arbetsuppgifter: 
• skapa rutiner för mediahantering
• besvara presstelefon
• tillsammans med funktionsansvarig utse talespersoner
• utse pressrum för journalister
• utse presskonferensrum
• samordna/kalla till presskonferenser
• ta fram namnskyltar till presskonferenser
• ansvara för kontaktlistor till media
• skriva och skicka pressmeddelanden

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: ledningskommunikatör/
funktionsansvarig 
Arbetsuppgifter:
• leda och fördela arbetet (dela ut rollkort)
• sätta mötesstruktur
• följa upp åtgärder
• rapportera till ledningen
• se till att alla i funktionen har namnskyltar
• bestämma vilken kanal som ska vara den primära
• ansvara för målbild/formulering av huvudbudskap
• tillsammans med pressansvarig utse talespersoner
• planera för omfall
• planera det långsiktiga kommunikationsarbetet
• se till att samverkan med andra aktörer kommer igång
• kommunicera personalbehov på kort- och lång sikt

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: skribent/intern journalist
Arbetsuppgifter:
• ta fram och bearbeta skriftligt kommunikations-

underlag
• sammanställa kommunikativ lägesbild
• intervjua medlemmar ur krishanteringsorganisationen
• dela fakta och uppgifter till övriga kommunikatörer
• skapa egna ”reportage”
• ansvara för fotografering/filmning
• ta fram pressbilder

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: sociala medier
Arbetsuppgifter:
• publicera i valda kanaler
• omvärldsbevaka i sociala medier
• för tillbaka frågor och ämnen som dyker upp i omvärlds-

bevakningen till kommunikationsfunktionen

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: kommunikatör på plats
Arbetsuppgifter:
• informera och/eller hänvisa informationssökande

vid en strategiskt vald plats
• ansvara för mediakontakter på plats
• upprätthålla samband med kommunikationsfunktionen
• aktivt söka information om händelsen på plats och föra

den vidare till kommunikationsfunktionen

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 
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Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: loggförare 
Arbetsuppgifter:
• logga alla beslut, dokument och viktiga händelser

som sker i funktionen (när, vem, vad)

Uppdrag: samband/samordnare  
Arbetsuppgifter:
• upprätta kontakt med stödfunktioner (tekniker, it-

drift, GIS m.fl.)
• ansvara för lokal och utrustning
• skapa rutiner för överlämning
• skapa kontaktlistor till interna och externa aktörer
• delta vid telefonkonferenser (U-Sam, ev. nationell sam-

ordning, etc)
• inventera behov av att kommunicera på andra språk och

alternativa kanaler
• arbeta med personal- och bemanningsplaneringAnsvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 
Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag: internkommunikatör 
Arbetsuppgifter:
• publicera i interna kanaler
• dela fakta och uppgifter till övrig info-personal
• serva kontaktcenter, ev 113 13, reception och växel med

information, FAQ etc.
• ta fram ”Mission card” till alla som arbetar med händel-

sen - för händelsens interninfo

Uppdrag: omvärldsbevakning   
Arbetsuppgifter:
• kartlägga händelsen och hur den framställs
• bevaka medier
• bevaka intresseorganisationers eller berörda organisatio-

ners publicering
• bevaka medborgar- eller brukaraspekter

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag:
Arbetsuppgifter:

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag:  
Arbetsuppgifter:

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 
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UTVÄRDERING AV HÄNDELSE 
 

 
Händelse: 
Datum; tid & plats för utvärdering: 
Ansvarig för utvärderingen: 
Deltagare i utvärdering: 
Omfattas utvärderingen av sekretess, JA eller NEJ:  
Om JA på föregående fråga, kopplat till vilken lag: 
 

Vad gjordes bra? 

Finns rutiner 
eller liknande 
för detta, JA 
eller NEJ? 

För in i 
åtgärdsplan, 
JA eller NEJ 
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Vad behöver utvecklas? 

Finns rutiner 
eller liknande 
för detta, JA 
eller NEJ 

För in i 
åtgärdsplan, 
JA eller NEJ 

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   



Sida 3 av 3 
 

 
 

ÅTGÄRDSPLAN 
 

 
 
Underskrift av ansvarig chef:         Underskrift av ansvarig för utvärderingen: 
 
 
 
Namnförtydligande:          Namnförtydligande: 

Åtgärd Vem är ansvarig När ska det 
vara klart 

Vid kostnader för 
åtgärd, hur finansieras 
detta 

Efter genomförd 
åtgärd, finns det 
styrdokument som 
behöver uppdateras, 
vilka i så fall  

Berörs andra 
verksamheter av 
åtgärden, vilka i 
så fall och finns 
behov av 
samverkan 

Genomfört, 
JA eller 
NEJ 

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       



Lägesrapport
Vad har hänt?
Var?
När?
Hur – händelseutveckling?
Vem är påverkad?
Medier – vem kommunicerar om händelsen?

Kort sikt – troliga konsekvenser
Lång sikt – tänkbara konsekvenser

Genomfört
Planerat

Tillgängliga resurser
Behov av resurser

Samverkansparter

Ko
ns

ek
ve

ns
er

Hä
nd

el
se

n
Sa

m
ve

rk
an

Åt
gä

rd
er

 o
ch

 re
su

rs
er



Lägesbild enligt MSB:s gemensamma grunder



Första Budskapet (primär information)  
Första Budskapet sätts samman i omedelbar anslutning till kännedom om den inträffade händelsen, och är 
avsett att publiceras genom aktörernas egna kanaler (interna och externa) – den är inte ett pressmeddelande. 
Första budskapet sätts ihop utifrån vad som finns att tillgå om följande:  

1. Kortfattat om det som inträffat (när, var, vem, hur, varför).  
2. Eventuella instruktioner till brukare/anställda/närmast berörda.  
3. Eventuella instruktioner till allmänheten.  
4. Angivelse av tid och kanal för kommande publicering av vidare information.  
5. Eventuell hänvisning till annan informationskälla.  
 
Budskapet ska alltid vara bekräftat av ledning/ytterst ansvarig innan publicering. 

 

Huvudbudskap  
Ett huvudbudskap är en mycket kort kommentar till en inträffad händelse, avsett att kunna inövas och 
memoreras av olika representanter för en händelse. Det korta budskapet kan sedan varieras och utvecklas i 
olika resonemang, men utgör ändå en trygg och gemensam inriktning på externa budskap. Det kan med fördel 
användas som citat i ett pressmeddelande, eller som en personlig kommentar vid en intervju.  

Ett huvudbudskap sätts samman utifrån följande:  

1. Vilken är vår reaktion på det inträffade?  
2. Vad gör vi just nu?  
3. Hur går vi vidare?  
 
Ett huvudbudskap bör vara formulerat i tre meningar. Det bör innehålla en känslobeskrivning. Det får inte 
innehålla något som skyller på eller pekar ut annan part. Det får inte heller innebära ett frånsägande av ansvar.  

Budskapet ska alltid vara bekräftat av ledning/ytterst ansvarig innan publicering. 
 

Pressmeddelande  
Pressmeddelandet bygger på huvudbudskapet, men är ett mer informativt underlag, att distribuera, publicera 
eller fungera som underlag för personlig redogörelse. Det bör hållas kortfattat. Det kan gärna kompletteras med 
bilder eller illustrationer.  

Om huvudbudskapet inkluderas i citatform, blir pressmeddelandet av större värde för press och andra medier, 
vilka ofta inledningsvis söker en personlig kommentar.  

Ett bra pressmeddelande är mycket användbart både internt och externt, och om det publiceras relativt snart 
efter en inträffad händelse kommer det att ge medierna sitt inledande underlag och därigenom skydda 
ledningsarbetet.  

1. Vad har hänt vem, var och när? Hur inträffade det, och av vilken anledning?  

2. Vad pågår just nu? Vad planeras närmast?  

3. Citat ansvarig ledning (huvudbudskapet).  

4. Kontaktpersoner för sakfrågor, eller för officiella kommentarer – telefonnummer. Eventuella samarbetsparter – 
telefonnummer.  

5. Nästa uppdateringstillfälle, samt kanal för detta. Tidpunkt och lokal för eventuell presskonferens, deltagarförteckning.  

6. Eventuella bifogade filer – kartor, foton, illustrationer, faktatext. 
 
Budskapet ska alltid vara bekräftat av ledning/ytterst ansvarig innan publicering. 
 
 

 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Ändringsbeslut – renovering av Stenladan i 
Lockmora (KS 2017/287) 

Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att 
kommunen skulle investera i att renovera stenladan i Lockmora. 
Beslutet behöver göras om med anledning av ägandeförhållanden. 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten och 
investeringen görs därför enbart av dem, inte kommunen. 
Hyreskonsekvensen blir då istället 91 000 kr/år och inte som enligt 
beslutet 2018-09-17 60 000 kr/år. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström

2019-07-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 92

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige återtar sitt beslut från den 17 september 
2018 i sin helhet och beslutar i stället om ett totalt hyresbelopp 
om 91 000 kr per år. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-07-15 KS 2017/287 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

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 

Ändringsbeslut 
Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att renovera 
stenladan i Lockmora till ett värde av 680 t kr och till en hyreskostnad om 60 tkr 
per år. 
Beslutet innebär att Kungsörs kommun beviljat ett investeringsbelopp från 
kommunens budget med 680 tkr för investeringen och med 60 tkr till hyran för 
de upptagna och beräknade driftkostnaderna. 
 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten stenladan i Lockmora 
och KKTAB är en egen juridisk person vilket innebär att vi som kommun och 
också egen juridisk person inte kan investera i någon annans fastighet även om vi 
äger KKTAB till 100%. 
 
Så för att göra detta korrekt så tar vi om beslutet så att KKTAB gör investeringen 
själva och kapitalkostnaden hamnar på hyran för stenladan som då istället för 60 
tkr blir 91 tkr/år 
Kapitalkostnaden beräknas enligt följande: Avskrivningstid 25 år på 680 t kr med 
en internränta om 1,5 % blir 30 756 kr per år. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra sitt tidigare beslut i 
ärendet till att ta bort investeringsbeloppet och ersätta det med ett totalt 
hyresbelopp om 91 t kr per år. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  15 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 92 
Utredning av möjlighet att rusta upp och 
hyra ut Stenladan i Lockmora (KS 2017/287) 
På uppdrag av kommunfullmäktige har Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB) utrett möjligheten att utveckla Stenladan i 
Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultatet av en 
motion. 
 
KKTAB har gjort en byggteknisk utredning, kostnadsberäkning av 
byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna samt en plan för 
uthyrning. Tre alternativ har tagits fram: 

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

B. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, med WC 
och pentry 

C. Ombyggnation i större omfattning för året runt användning. 
Innefattar kök, RWC/WC, värmeanläggning och isolering 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 184 
• Kungörs KommunTeknik AB:s utredning 2018-05-31 med 

bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 130 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för 
enbart sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av 
maximalt 680 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Sofia Axelsson 

(L) ett tilläggsyrkanden i form av en tillgänglighetsanpassad väg 
och belysning. 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden ställer proposition: 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag 
2) Ställningstagande till Sofia Axelssons tilläggsyrkande 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen. 
 

Beslut Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag att 
genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för enbart 
sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av maximalt 
680 000 kr samt att ordna med en tillgänglighetsanpassad väg och 
belysning. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 

 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Begärd återkoppling efter Svar på motion – 
Inför Rättviksmodellen – för bättre 
företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion 
2018 att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och 
tillsyn. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen 2018-09-
03 och gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, 
tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, se över befintligt debiteringssystem för 
livsmedelskontroll söka inspiration genom att titta på hur andra 
kommuner gör (bland annat Rättviksmodellen) och ta fram förslag 
på förbättrat system för Kungsör och Arboga. Samtidigt beslutades 
att en återkoppling på arbetet skulle ske första kvartalet 2019.  

Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med 
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) jobbat med att se över det befintliga debiteringssystemet 
för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, däribland de som 
skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs 
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning. 
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för 
företagaren att göra rätt, och en omställning till 
efterhandsdebitering är en del i den utvecklande inriktningen.  

Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen. 
Därför kommer VMMF att avvakta Näringsdepartementets 
inriktning gällande efterhandsdebitering innan införande. Under 
tiden fortsätter Kungsörs kommun, Arboga kommun och VMMF 
det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram en modell för en 
smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie

Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 



Uppföljning på svar på motion 
Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning
2019-07-16 KS 2018/217 
Ert datum Er beteckning

Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare
Ida-Maria Rydberg, Näringslivschef 

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 

Uppföljning/Rapport på svar på motion gällande 
”Inför Rättviksmodellen – för ett bättre 
företagsklimat” 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar Karlsson och 
Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion 2018-05-14 att kommunen 
ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn 

Den offentliga livsmedelskontrollen finns för att skydda människors hälsa. 
Företagen inom livsmedelsbranschen ska ha tilltro till kontrollen och uppleva den 
som meningsfull. 

Förbättringspotential inom livsmedelskontroll har uppmärksammats under många 
år, och det finns därmed anledning att pröva nya vägar för en förbättrad 
livsmedelskontroll. 

Svar från KF: 
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, 

- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör (bland

annat Rättviksmodellen) och
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga

Rapport från kommunstyrelsens förvaltning: 
Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med Arboga kommun och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) jobbat med att se över det 
befintliga debiteringssystemet för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-07-16  
 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 

däribland de som skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs 
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning. 
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för företagaren att göra 
rätt, och en omställning till efterhandsdebitering är en del i den utvecklande 
inriktningen. Utvecklingsarbetet är större än att bara ställa om till 
efterhandsdebitering. 
 
Just nu pågår en utredning hos Livsmedelsverket bland annat om 
efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll. Livsmedelsverket har bedömt att 
ett införande av efterhandsdebitering skulle öka tilltron till kontrollen och bidra 
till ökad legitimitet för avgifterna. Eventuella nackdelar med ett 
efterdebiteringssystem, enligt Livsmedelsverkets utredning, är att det skulle 
kunna leda till ökad administration och större risk för press från företagen på 
kontrollpersonal att genomföra kortare kontroller. Det skulle även kunna leda till 
uteblivna betalningar, gäller särskilt företag som upphör med sin verksamhet en 
kort tid efter att kontrollen utförts. Den pågående utredningen bedömer att 
fördelarna med ett system med efterhandsdebitering överväger nackdelarna med 
systemet. Livsmedelsverkets utredning ligger nu hos Näringsdepartementet, i 
augusti månad har Näringsdepartementet ännu inte tagit ställning. 
 
Rekommendationen från bland annat Rättvik, Surahammar och Svenskt 
Näringsliv är att ta fram en långsiktig plan, avsätta resurser för utvecklingsarbetet 
och låta förberedelsefasen få ta tid. Det är avgörande att myndighetspersonalen 
får tid och inspiration till att utveckla myndighetsutövningen i samverkan med 
andra tjänstemän i kommunen, politiska ledningen samt det lokala näringslivet. 
Bland annat tack vare Förenkla helt enkelt är det inledande arbetet med 
utvecklingen av myndighetsutövningen i hela Västra Mälardalen påbörjat och 
Förenkla helt enkelt mynnar i gemensamma samt enhetsspecifika planer för 
smidigare myndighetsutövning. 
 
Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen. Därför kommer 
VMMF att avvakta Näringsdepartementets inriktning gällande 
efterhandsdebitering innan införande. Under tiden fortsätter Kungsörs kommun, 
Arboga kommun och VMMF det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram 
en modell för en smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga. 
 
Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef    



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2018-09-03 4 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 138
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

- en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och
det finns anledning att prova nya vägar

- en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör sam-
ordnas med Arboga kommun

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livs-
medelsverkets utredning kring efterhandsdebitering

- Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s ut-
bildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utveck-
lar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalför-
bundets kontakter med näringslivet genom bra interna sam-
arbeten och en större förståelse i hela organisationen för
företagens behov

Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med 
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedels-
kontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner 
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat 
system för Kungsör och Arboga. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie

Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-03  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun, 
-  se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

ett tillägg enligt följande ”… uppdrag att, tillsammans med Arbo-
ga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund…” 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
-  se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll 
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör 

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 



KUNGSÖRS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Motion från Centerpartiet 2018 -05- 1 1 

Inför rättviksmodellen - för ett bättre företagsklimat Dnr ................................................ ..

Ett starkt näringsliv är av största vikt för en kommun som vill växa o ·· · .. • . . .. ...................... . 
I det lokala näringslivet skapas jobb och så många som fyra av fem jobb kommer till i 
små och medelstora företag. Så gäller även i Kungsör. Utan det lokala näringslivet 
stannar kommunen. Ett starkt näringsliv kräver ett aktivt stöd från kommunen och även 
om företagsklimatet blivit bättre i olika rankingar så har Kungsör en bra bit kvar till en 
topposition. Det vill Centerpartiet ändra på! 

Kungsör kan vidta flera åtgärder för att underlätta och uppmuntra företagande i 
kommunen. Att ha en god och kontinuerlig kontakt med företagen är naturligtvis 
självklart. 

Många av dessa kontakter består i myndighetsutövning i former av tillståndsgivning, 
kontroller etc. Här finns en stark regelkontroll som kommunen måste leva upp till. Detta 
för att säkerställa att näringsidkare behandlas lika. 

Men detta kan ibland bli fyrkantigt istället för likvärdigt. Så är det bland annat när det 
gäller avgifter för tillsyn och kontroller. 

Avgifter tas nämligen ut i förhand utan garanti för att utförd tillsyn faktiskt kommer ske 
under året! Företagaren betalar alltså en tillsynsavgift för en tillsyn som hen inte vet om 
den blir av eller inte. Det är en affärsmetod som inte finns i särskilt många andra 
sammanhang. 

Rättviks kommun har sedan några år tillbaka utvecklat en dialogbaserad tillstånds- och 
tillsynsmodell som har fått stor spridning i landets kommuner. 
Rättviksmodellen eller Tillväxt och tillsyn som är det egentliga namnet, bygger på 
tydlighet och dialog mellan kommunen som myndighetsutövare och företagaren. Man har 
ett system där avgiften faktureras först efter utförd kontroll. I grunden handlar det om 
vilket förhållningssätt och utifrån vems behov kommunen bedriver verksamhet. 

Denna modell med dialog som utgångspunkt och rättvisa avgiftsbetalningar har fått stor 
uppmärksamhet i hela landet. Statskontoret förordar numera denna modell med 
efterhandsbetalning. Fokus är att leda till rätt hantering hellre än att fälla i efterhand. Ett 
angreppssätt som Centerpartiet vill att Kungsörs kommun inför i sitt 
myndighetsutövande. 

Med anledning av ovanstående yrkar centerpartiet att: 
• Kungsörs kommun inför Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn.

Me elene Fag 
Gruppledare och fullmäktigeledamot 

lJ!lllhf_ .l/41i�-N,,r--
Petter Westlund 
fullmäktigeledamot 

�/JM� 
ffl:tnnar Karlsson 
fullmäktigeledamot 

AnneMarie Andersson 
fu lln:'(ktigeleda m 

!alet11,t?. It itJ l&c:I. 
Ele!cfri'or Westlund 
fullmäktigeledamot 

NÄRODLAD 
POLITIK 

--

Centerpartiet 
KUNGSÖR 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige 2018-09-17 11 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

§ 89
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

- en förbättringspotential finns inom livsmedelskontrollen och
det finns anledning att prova nya vägar

- en ny modell för livsmedelskontroll, enligt motionen, bör sam-
ordnas med Arboga kommun

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund vill avvakta Livs-
medelsverkets utredning kring efterhandsdebitering

- Inom ramen för Fördjupad samverkan startar i höst SKL:s ut-
bildning Förenkla Helt Enkelt. I och med utbildningen utveck-
lar vi kommunens, myndighetsförbundets och kommunalför-
bundets kontakter med näringslivet genom bra interna sam-
arbeten och en större förståelse i hela organisationen för
företagens behov.

Förvaltningen föreslår att man får ett uppdrag att tillsammans med 
Arboga kommun se över debiteringssystemet för livsmedels-
kontroll, söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner 
gör (bl.a. Rättviksmodellen) och ta fram ett förslag på förbättrat 
system för Kungsör och Arboga. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie

Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunfullmäktige 2018-09-17 12 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson Eleonor Westlund, kommundirektören, 
akten Utdragsbestyrkande 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-
sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör

(bland annat Rättviksmodellen) och
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 

- bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket är bifall till motio-
nen från Per Strengbom (S)

- tilläggsförslag från Madelene Fager (C) om att återkoppling
ska ske första kvartalet 2019

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden ställer proposition: 
1) Ställningstagande till kommunstyrelsens förslag
2) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen. 

Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-
sens förvaltning i uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun 
och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
- se över befintligt debiteringssystem för livsmedelskontroll
- söka inspiration genom att titta på hur andra kommuner gör

(bland annat Rättviksmodellen) och
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga

Återkoppling ska ske första kvartalet 2019. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighets-
förbund 2019 (KS 2018/394) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag till 
tre ändrade taxor från och med den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås 
två tidigare taxebeslut upphävas då de ersätts av en ny lag.  

Nya taxor föreslås gälla för 

• Verksamhet enligt alkohollagen (folköl)
• Verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria

läkemedel den 24 maj 2019
• Verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 24

maj 2019

Upphävda beslut om taxor föreslås för 

• Verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

• Verksamhet enligt tobakslagen

I enlighet med överenskommelse med Arboga kommun föreslås 
taxorna (och den tillhörande förbundsordningen i eget ärende) att 
gälla från 1 oktober 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund

tjänsteskrivelser, taxeförslag och protokollsutdrag 2019-06-14
§§ 58- 60

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 25

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
oktober 2019: 

- Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
- Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria

läkemedelden 24 maj 2019



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

- Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande
produkter den 24 maj 2019.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna taxor för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och 
med den 1 oktober 2019: 

- Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 22-24/2019. 





















































Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Andreas Ahlsén, Arboga kommun, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Riktlinjer mot klotter och liknande skade-
görelse i Kungörs kommun (KS 2019/255) 
Ett förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i 
Kungsörs kommun har tagits fram.   
En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i 
samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och Polis i syfte att 
motverka skadegörelsen. 

Resultatet av det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en 
minskning av skadegörelsen. Under arbetets gång har flera 
utvecklingsområden framkommit, bland annat att både kommunala 
verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver arbeta 
mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att 
motverka och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har 
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse tagits fram i syfte 
att just likrikta arbetet kring klottret.  

Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Arboga 
kommun då samma typ av klotter förekommer även där.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-05

med förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer mot klotter och liknande 
skadegörelse i Kungsörs kommun. 

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 25/2019 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-07-05 KS 2019/255 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén 0221-670093 
andreas.ahlsen@vmkfb.se 
 

 

  
 
 
 

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 

Beslut om riktlinje mot klotter och liknande 
skadegörelse i Kungsörs kommun 
 
Sammanfattning 
Skadegörelse i form av klotter har mer eller mindre alltid förekommit i Kungsör.  
Klottret leder till stor ekonomisk belastning i form av saneringskostnader för 
kommunen men även för andra aktörer och privata fastighetsägare. Med andra 
ord blir klottret ett kostsamt samhällsproblem. Ett arbete kring klotter görs redan 
idag i form av kartläggning av klottret samt samverkan mellan kommun, 
fastighetsbolag och Polis i syfte att motverka skadegörelsen. 
 
Under arbetets gång har flera utvecklingsområden framkommit, bland annat att 
både kommunala verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver 
arbeta mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att motverka 
och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har Riktlinjer mot klotter och 
liknande skadegörelse tagits fram i syfte att just likrikta arbetet kring klottret.  

Kommunövergripande riktlinjer antas av kommunfullmäktige. Riktlinjen 
kommer även att läggas fram för beslut i Arboga kommun då samma typ av 
klotter förekommer även där.  
 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer mot klotter och 
liknande skadegörelse i Kungsörs kommun. 
 
 
Claes-Urban Boström   Andreas Ahlsén 
Kommundirektör    Säkerhetssamordnare 
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Riktlinje mot klotter och liknande skadegörelse 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xxx 
 
 
 
1. Inledning 

 
Kungsörs kommuns innevånare och besökare ska kunna röra sig i en välskött och 
trivsam kommun. Det offentliga rummet ska vara vårdat och människor ska känna sig 
trygga.  Riktlinjer mot klotter och liknanden skadegörelse är ett styrdokument för 
agerande inom området, både förebyggande och om skadegörelse väl har skett.  
Kungsörs kommuns förvaltningar och dess bolag omfattas av denna riktlinje.  
Chefer enligt delegation ansvarar för att riktlinjen följs. 
 
Syfte och mål 
Syftet med riktlinjen är att skapa ett generellt förhållnings-och arbetssätt till klotter 
och liknande skadegörelse i kommunens förvaltningar och bolag. Alla förvaltningar 
och bolag skall arbeta på liknande sätt för att motverka klotter inom kommunens 
ansvarsområde för att uppnå bästa effekt. Målet är att minska klottret och liknande 
skadegörelse i Kungsörs kommun, detta i syfte att öka trygghetskänslan och minska 
kostnaderna för både kommunen och andra skadelidande. 
 
Definition och påföljder  
Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, 
fordon, böcker med mera.  Det handlar alltså om skadegörelse på någon annans 
egendom, vilket är en kriminell handling.   
Brottsbalken 12 kap 1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men 
för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
 
2. Förhållningssätt 
 
Ingen form av klotter, olaga affischering och liknande skadegörelse accepteras. Detta 
gäller för alla typer av fastigheter, som ägs av Kungsörs kommun eller dess bolag, 
såsom anläggningar, vattentorn, fordon med mera.   Även andra företag, myndigheter, 
fastighetsägare med flera uppmanas att åtgärda olika typer av skadegörelse 
skyndsamt.  
 
Kommunen och dess bolag ska skydda sina byggnader, fordon och andra 
anläggningar mot skadegörelse. Det uppnås genom klotterskydd, fasadbeklädnad, 
ytbehandling, plantering, belysning och kameraövervakning med mera. Kungsörs 
kommun ska vid nybyggnation eller vid förändringar i bebyggelsemiljö aktivt arbeta 
för att förebygga klotter och öka den sociala kontrollen av platsen som är, eller 
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bedöms bli upprepat utsatta för klotter. Klotter som ofta förekommer på vissa platser 
och objekt bör en förändring av miljön övervägas för att minska skadegörelsen.  
 
 
3. Hantering vid klotter och liknande skadegörelse 
 
• Efter inrapportering, kännedom och dokumentation om klotter eller annan liknande 
skadegörelse på kommunal egendom, är inriktningen att inom 48 timmar påbörja 
sanering av aktuell skada. Åtgärdstid kan dock påverkas av ej gynnsam väderlek eller 
årstid.   
   
• Stötande och rasistiskt klotter ska saneras omgående.  
 
• Prioriterade objekt är förskolor, skolor, vattentornet, idrottsanläggningar samt 
parkanläggningar.  
 
• Klotter och liknande skadegörelse ska dokumenteras, polisanmälas och 
fotodokumenteras. Anmälda skador ska kostnadsberäknas och skadeståndskrav ställas 
om så är möjligt.  
 
• Alla inhyrda objekt (exempelvis byggbodar, containers och elskåp) ska vara 
sanerade innan de ställs ut inom Kungsörs kommun.   
 
• Kungsörs kommun och dess bolag ska vid ombyggnad, nybyggnad eller andra 
förändringar av den offentliga miljön i möjligaste mån eftersträva en 
trygghetsskapande utformning. 
 
• Samtliga nya objekt, fastigheter och byggnader ska där det är möjligt klotterskyddas. 
  
• Fastighetsenheten samt kommunens bolag följer upp sina respektive kostnaderna för 
klottersanering och skadegörelse. 
  
• Samverkan ska ske med andra myndigheter, företag, föreningar och ideella 
organisationer, i syfte att arbeta på liknande sätt vad gäller klotter. 
     
• Vid tveksamhet om en aktivitet eller arrangemang kan väcka intresse för klotter ska 
frågan lyftas till kommundirektörens ledningsgrupp. 
  
• Kommunens brottsförebyggare ansvarar, i samarbete med de olika förvaltningarna, 
för informativa och dialoginriktade insatser inom klotterförebyggande arbete. 
 
• Vid klottersanering ska användandet av miljövänliga saneringsmedel och material 
eftersträvas. 
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4. Återrapportering 
 
Arbetet mot klottret och liknande skadegörelse skall årligen följas upp. Polisens 
anmälningsstatistik, genomförda insatser samt kostnader ska redovisas till 
kommunstyrelsen. Återkoppling skall även ske till samtliga aktörer som medverkar i 
det förebyggande arbetet kring klotter och liknande skadegörelse. 
 
 
Kommunala bolag och förvaltningar uppmanas att fördjupa ovanstående i egna 
rutiner och åtgärdsplaner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Investeringsbeslut för ombyggnation av 
resecentrum vid järnvägsstationen i 
Kungsör. (KS 2019/272) 
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av 
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är 
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs 
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 

Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste 
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. 
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och 
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.  

Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering 
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då 
påbörjas under 2019.  KKTAB begär därför ett investeringsbeslut 
om 400 t kr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för 
byggnationskostnaderna.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26

Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på 
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2019-07-15 KS 2019/272 
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare Kommunstyrelsen 
Stig Tördahl 

VD / Teknisk chef 

 

  
  
 

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

 

Investeringsbeslut för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation  
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av Resecentrum vid 
Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är nödvändig för att öka kapaciteten 
för bussangöring. Anläggande av separata platser för bussar i linjetarafik samt för 
bussar i chartertrafik genomförs. Ombyggnationen medför att högre 
trafiksäkerhet för passagerare på området kan uppnås.  
I ombyggnationen så anläggs cykelparkering, förbättrad angöringsplats för taxi 
samt säkrare infart till bilparkering.  
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste målpunkter 
och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. Åtgärderna ökar 
tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och kan stärka kollektivtrafikens 
attraktivitet.  
Kungsörs KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 t kr, medfinasiering av projektet är 
sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då påbörjas under 2019.  KKTAB 
begär då investeringsbeslut om 400 t kr . KKTAB kommer att fakturera  
Kungsörs kommun för byggnationskostnaderna.  

 
 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringstillstånd på  
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
VD / Teknisk chef 
 
 

 
 
 





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Delårsrapport 1 2019 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2019/216) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2018.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra

samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårs-
rapport 1 med bilaga

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-
ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 



Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2019-04

Dnr: 

Medarbetare

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Föregående år Innevarande år Målvärde

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro  6,9  6,8

  - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14  3,7  4,4

  - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar  32,8  35,4

Män  4,8  7,7

Kvinnor  8,8  6,0

Anställda -29 år  3,7  8,9

Anställda 30-49 år  4,5  3,2

Anställda 50 år-  9,9  9,0

Antal rehabiliteringsärenden (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden  7  5

Varav avslutade rehabiliteringsärenden  3  3
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Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Arbetsmiljöavvikelser (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Antal negativ händelse/olycka  5  2

Antal tillbud  0  6

Antal risk/iakttagelse  2  0

Totalt antal  7  8

  - varav hot och våld  0  1

  - varav stickskador  0  0
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Dnr: 

Ekonomi
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Föregeående år Innevarande år Budget Prognos

Ackumulerat resultat (tkr)
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2,6%

2,0%

9,1%

6,2%

11,5%

4,6%

Personal Tekniska hjälpmedel Avskrivningar

Övrigt Finansiellt Totalt

Kostnadsutveckling
(Ack utf/Ack utf fg år)

Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3

Ack
utfall

Inn år

Ack
Budget

Inn år

Ack avv 
från 

budget

Ack Utfall 
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Bokslut
Utf Fg år

Avv
Bud mot 

Prog

Ack Avv
Fg år

Intäkter

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel  44,3  44,8 -0,4  40,8  134,3  134,3  0,0  119,7  3,5

Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal  1,0  0,9  0,1  1,0  2,7  2,6  0,1  2,5  0,0

Inkontinenssamordning  0,3  0,3  0,0  0,3  1,0  1,0  0,0  1,0  0,0

Övriga verksamhetsintäkter  0,5  0,7 -0,2  0,4  2,1  2,1  0,0  1,7  0,0

Summa Intäkter  46,1  46,7 -0,5  42,6  140,1  140,0  0,1  124,9  3,5

Kostnader

Personalkostnader -14,5 -15,4  0,9 -14,1 -43,9 -44,6  0,7 -40,1 -0,4

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel -11,4 -12,7  1,4 -11,1 -37,5 -38,2  0,7 -33,1 -0,2

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt -10,3 -10,9  0,6 -9,5 -32,8 -32,8  0,0 -29,4 -0,9

Övriga kostnader -6,8 -7,4  0,7 -6,4 -22,2 -22,3  0,1 -19,0 -0,4

Finansiella kostnader -0,6 -0,7  0,0 -0,6 -2,0 -2,0  0,0 -1,7 -0,1

Summa Kostnader -43,6 -47,2  3,6 -41,6 -138,4 -140,0  1,6 -123,3 -1,9

Resultat  2,6 -0,5  3,1  0,9  1,7  0,0  1,7  1,6  1,6
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Dnr: 

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

Förändring Förändring %Föregeående ÅrInnevarande År

Utförd arbetstid  43 859  58  0,13 43 801

  - varav övertid/mertid  69 -40 -36,46 109

  - varav timavlönade  0 -170 -100,00 170

Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)  0  0  0,00 0

Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.  0  0  0,00 0

Justering utvecklingsanställda. -285  30 -9,44-315

Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag  0  0  0,00 0

  - varav läkare  0  0  0,00 0

  - varav sjuksköterskor  0  0  0,00 0

  - varav övriga  0  0  0,00 0

Justering inhyrd personal från resursenheten  0  0  0,00 0

Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år  0  0  0,00 0

Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema  0  0  0,00 0

Arbetad tid inkl jour/beredskap  43 573  88  0,20 43 485

Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -9 -5  107,33-5

Arbetad tid exkl jour/beredskap  43 564  83  0,19 43 481

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap  76  0  0,19 76
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Slutsatser 

Hjälpmedel, det vill säga personförskriven medicinsk teknik, är en nyckelfaktor för att klara egenvård, för 

att kunna bo kvar hemma och för att möjliggöra en god arbetsmiljö. Ur ett samhällsperspektiv är 

hjälpmedel en besparing i jämförelse med personellt stöd, vård på särskilt boende eller sjukhus. 

Hjälpmedelscentrum erbjuder en säker hjälpmedelshantering för allt fler patientgrupper, samt till 

huvudmännens verksamheter, och har en hög utvecklingstakt för att utveckla verksamheten i takt med 

behoven.  

Sammanfattning av åtgärder och resultat 

Tillgänglighet till utprovning har ökat som ett resultat av flera års processarbete. Hjälpmedelscentrum är 

numera välkänt av patienter i behov av medicinska behandlingshjälpmedel. 

Arbetet för att förbättra processer med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har påbörjats.  

Verksamheten har ökat aktiviteter inom miljöområdet med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. 

Medarbetarna registrerar i högre grad avvikelser för interna processer i Synergi, vilket är en följd av ett 

långsiktigt arbete med ett ökat fokus inom enheterna. 

Medarbetarenkäten visar en stark positiv förflyttning trots hög arbetsbelastning under 2018. Det är ett 

resultat av målet att öka medarbetarnas delaktighet och att möjliggöra tillgänglighet till chef genom en 

förbättrad organisation och engagerade chefer och medarbetare. 

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 2 582 tkr. Helårsresultatet 

prognostiseras till 1 700 tkr. 

Framtidsbedömning 

Behoven av hjälpmedel kommer sannolikt att öka för att möjliggöra egenvård och vård i hemmet. Detta 

omfattar arbetstekniska hjälpmedel som möjliggör minskat personalbehov, avancerade förflyttnings-

hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.  

Den medicintekniska utvecklingen kommer även framledes att kräva en utvecklingsinriktad verksamhet. 
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde 2019 Rapporteras  Utfall 

2019 

God patientnöjdhet och 
delaktighet 

Upplevd nöjdhet hos patient >90% ÅR  

                       ” Upplevd delaktighet hos patient >90% ÅR  

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Under sex veckor under våren genomfördes en patientenkät. Resultat väntas inkomma under tertial två. 

 

Tillgänglighet delår 1 jmf samma period 2018 Delår 1 2018 Delår 1 2019 Förändring 

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar  80,2 % 84,8 % 4,6 procentenheter 

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar 87,3 % 82,3 % -4 procentenheter 

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst 91,0 % 92,1 % 1,1 procentenheter 

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad 
leveransdag 

95,6 % 97,2 % 1,6 procentenheter 

 

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar har ökat till 84,8 %, en ökning med 4,6 procentenheter 

jämfört med delår 1 2018. 

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar har minskat 4 procentenheter jämfört med delår 1 2018. 

Orsaken är att antalet ärenden ökat samt att resurs avsatts för att rekonditionera elrullstolar i enlighet med 

plan.  

Andelen besvarade telefonsamtal ökade med 1,1 % jämfört med delår 1 2018, dock finns viss osäkerhet i 

mätningen då talsvar med knappval infördes sent under hösten 2018.  

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag har ökat 1,6 procentenheter. Utfallet är 2,2 % högre än 

målvärde genom förbättrad transportplanering.  

Förberedelser för att överföra hanteringen av enureslarm1 till Hjälpmedelscentrum har genomförts. I 

samband med överföringen tas patientavgiften bort.    

 

 

  

                                                           
1 Ca 20 % av 5-åringar och 10 % av barn som börjar skolan lider av enures (sängvätning). Larm är förstahandsval för 
behandling och används initialt i minst 6 veckor. I Västmanland behandlas cirka 50 barn om året med enureslarm.  
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Åtgärder 

En orsaksanalys har genomförts för att hitta varför statistiken visar missade samtal. Alternativa sätt att 

mäta tillgänglighet till telefon diskuteras i samarbete med telefonienheten och Centrum för digitalisering. 

Arbete för att förbättra tillgängligheten till avhjälpande och förebyggande underhåll pågår. 

Den kommunikativa miljön i väntrum och kundtjänst ska förbättras, bland annat med tydligare skyltning. 

Avsikten är också att minska sinnesintryck i väntrummet, arbete pågår.  

Samverkan pågår med Västerås stad om att tillgängliggöra GPS-larm till verksamheter, om beslut fattas att 

införa GPS-larm med biståndsbeslut för att i vissa fall ersätta ledsagare.  

Ett partssammansatt arbete pågår för att utveckla nya riktlinjer för hjälpmedel i skolan. Ett förslag har 

skickats ut på remiss till Region Västmanland och länets kommuner.  

Samlad bedömning 

Tillgänglighet till utprovning har ökat som ett resultat av flera års processarbete. 

Hjälpmedelscentrum är numera en känd verksamhet för patienter med medicinska behandlingshjälpmedel. 

Denna patientgrupp är frekventa besökare i kundtjänst. 
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Målvärde 

2019 
Rapport-
eras  

Utfall delår 
1 2019 

Ökad användning 
av e-tjänster 

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster Öka 10%  
 

D/Å 19 %  

Kortare ledtider 
(väntan) 

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning 
inom 15 arbetsdagar 

80 % D/Å 84,8 % 

” Andel patienter som fått service/reparation slutförd 
inom 5 arbetsdagar 

83% D/Å 82,3 % 

” Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst  95% D/Å 92,1 % 

Erhålla angiven 
leveransnivå 

Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95% D/Å 
 

97,2 % 

Löpande 
uppföljning 

Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag 
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

 D/Å 100 %/fåtal 
91,8 % 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Ärenden som inkommit via e-tjänsten 1177 har ökat med 19 % jämfört med samma period 2018. Det är 

enligt plan, men ligger på samma nivå som månaderna i slutet av året.  

För redovisning av övrig tillgänglighet hänvisas till patient/invånarperspektiv på sidan 3. 

Samordnad utskrivning 
Hjälpmedelscentrum har inför jul, nyår och påsk kommunicerat med lageransvariga på sjukhus att utöka 
sina lager, så att hjälpmedel ska vara tillgängliga vid utskrivning. Det har medfört tillgängliga hjälpmedel och 
en optimal hantering med hög servicenivå under storhelger. Hjälpmedelscentrum har också bemannat för 
leverans av skrymmande hjälpmedel till hemmet under storhelger, men behov av detta har inte funnits.  

Digitalisering 

För att öka patientsäkerheten har en säker digital e-tjänst (uppladdningstjänst) utvecklats. Tjänsten har 

implementerats och ersatte faxen i januari. I uppladdningstjänsten har 1 003 ärenden2 inkommit. Samtidigt 

implementerades en funktion i webSesam för att skapa ärenden med uppladdning av dokument. 

Förskrivarna kan nu skapa fler ärenden3 i webSesam och bifoga underlag vilket ökar kvaliteten och tar bort 

tid som tidigare åtgått för postgång. 

Funktion för att ta emot SMS/MMS på ett patientsäkert sätt i Outlook har införts. Hjälpmedelstekniker kan 

nu i dialog med patient/närstående få en bild på hjälpmedlet via ett särskilt mobilnummer. MMS:et 

kommer till Hjälpmedelscentrum som ett mail, och hjälpmedelstekniker kan göra en värdering av vilka 

                                                           
2 Ärendetyper som t ex byte av boende och betalare, försvunna hjälpmedel, förskrivning av specialsortiment och 
beställning till verksamhet. 
3 för utprovning och specialanpassning. 
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åtgärder som behövs. Funktionen sparar tid och rätt åtgärder kan vidtas utan att tekniker behöver åka hem 

till patient för att göra en första utvärdering. 

En plan för att utveckla instruktiva förskrivarmaterial har tagits fram. Målsättningen är att ge förskrivarna 

stöd som underlättar vid förskrivning av hjälpmedel. Under delår 1 har funktion ”Sortimentskatalog” i 

webSesam analyserats. Den tros kunna förtydliga aktuellt förskrivningsbart sortiment för förskrivare. 

Produktion4 
Produktion delår 1, jmf med delår 1 2018 2018 2019 Förändring % 

Antal beställningar 15 832 15 564 -1,7 

Antal returer 10 977 10 970 -0,1 

Antal arbetsorder rekonditionering 6 051 6 057 0,1 

Antal konsulentremisser (utprovning) 415 424 2,2 

Antal arbetsorder teknik (AU och FU) 4 074 4 308 5,7 

Antal kundtjänstsamtal5 7 128 8 863 24,3 

Antal hämtordrar 6 790 6 536 -3,7 

 

Beställningar, returer och antalet hämtordrar har minskat jämfört med delår 1 2018. Antal arbetsordrar 

rekonditionering är på samma nivå som delår 1 2018. 

Antalet konsulentremisser har ökat med 2,2 % jämför med delår 1 2018, dock marginell förändring i 

absoluta tal. 

Antalet arbetsordrar teknik har ökat med 5,7 %. Ökningen är förväntad och orsakas av det nya 

produktområdet MBH samt genomförande av rekonditionering av ett större antal elrullstolar.  

Kundtjänstsamtalen har ökat med 24,3 % jämfört med delår 1 2018. En stor del består av det nya 

produktområdet MBH. Talsvar med knappval infördes under hösten vilken ger viss osäkerhet i mätning och 

jämförbarhet, men bekräftas av att kundtjänst upplever en kraftig ökning av samtalen.  

Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlådan6 har ökat med 1,5 % jämfört med delår 1 2018. En gradvis 

minskning under mars och april visar att uppladdningstjänsten är på väg att ersätta arbetsplatsbrevlådan.  

Miljöarbete  

Under 2018 startade utvecklingen att förbättra det interna miljöarbetet. En miljögrupp med tre miljö-

ombud samt en enhetschef bildades. Gruppen har kompetensutvecklats om kemikaliehantering och 

riskanalys av kemikalier. Översyn av miljöstationer och hantering av framtida sortiment pågår. Riskanalyser 

har genomförts och slutförs under kommande tertial. Verksamhetskontroller samordnar information och 

aktiviteter med regionens centrala miljöteam.  

                                                           
4 Produktionsredovisning görs för huvudhjälpmedel (ej tillbehör/reservdelar) alternativt för individmärkta hjälpmedel. 
Förändringar i artikelregistret kan leda till små förändringar i redovisade siffror från 2018. 
5 Talsvar med knappval har införts, antalet telefonsamtal är därför inte helt jämförbart med år 2018. Den stora 
ökningen av telefonsamtal kan vara övervärderad. 
6 1048 ärenden delår 1 2019. 
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Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH7) 
delår 1 2019 jämfört med delår 1 2018 

2018 2019 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 55 625 58 075 4,4 

Volym huvudhjälpmedel 71 803 74 119 3,2 
 

Varav totalt regionfinansierat (individmärkt) 45 861 48 131 4,9 

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 29 676 31 699 6,8 

Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 882 8 683 -2,2 

Habiliteringscentrum 6 557 6 925 5,6 

Övriga enheter Region Västmanland 746 824 10,5 
 

Varav totalt kommuner (individmärkt) 9 665 9 806 1,5 

Arboga kommun 446 452 1,3 

Fagersta kommun 438 428 -2,3 

Hallstahammars kommun 619 653 5,5 
Kungsörs kommun 265 298 12,5 

Köpings kommun 1 091 1 152 5,6 

Norbergs kommun 159 182 14,5 

Sala kommun 701 703 0,3 

Skinnskattebergs kommun 80 58 -27,5 
Surahammars kommun 372 383 3,0 

Västerås stad 5 494 5 497 0,1 

 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel har ökat med 4,4 % och antalet huvudhjälpmedel har ökat 3,2 % 
jämfört med delår 1 2018. Noterbart är att ökningen av individmärkta hjälpmedel från kommunerna endast 
ökat med 1,5 % jämfört med delår 1 2018, vilket är mindre än ökningarna delår 1 de senaste tre åren. 

 

Volym uthyrda Medicinska behandlingshjälpmedel 
(fotnot 5) delår 1 jämfört med årsbokslut 2018 

2018 helår 2019 delår 1 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 3530 3720 5,3 
 

 

Antalet uthyrda individmärkta medicinska behandlingshjälpmedel har sedan årsskiftet ökat från 3 530 till 

3 720, en ökning på 5,3 % vilket motsvarar 16 % i årstakt8. Det är en större volymökning än för övriga 

hjälpmedel som har en genomsnittlig årstakt på 6 %.  

Antalet förskrivningar av individmärkta medicinska behandlingshjälpmedel har mer än fördubblats (276 till 

576) jämfört med delår 1 2018 vilket är mer än vad som kan förklaras av sortimentsutökningen i maj 2018.  

Under delår 1 har 2 213 tillbehör/förbrukningsartiklar levererats ur MBH-sortimentet i jämförelse med 

1 769 artiklar samma period 20189.  

                                                           
7 Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018. 
8 Årstakt volym: Om volymökningen efter fyra månader skulle fortsätta i samma takt året ut. 
9 Begränsad jämförelsebarhet, under delår 1 2018 hanterades endast CPAP-sortimentet. 
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Patientsäkerhet 

En förbättrad process vid tillbud och olyckor med medicintekniska produkter har utvecklats och 

implementerats. Vid anmälan om tillbud eller negativ händelse sammankallar enhetschefen för teknik och 

inköp patientsäkerhetsteam och personer med lämplig kompetens som utreder händelsen och vidtar 

lämpliga åtgärder. Ansvaret för att fullgöra Hjälpmedelscentrums anmälningsplikt till berörda parter ligger 

hos enhetschef på teknik och inköp.  

61 avvikelser har registrerats i Synergi varav 53 är interna registreringar. 24 avser avvikelse till extern part, 

13 avser arbetsmiljö (se medarbetarperspektiv), 9 avser olyckor/tillbud/risk med hjälpmedel och övriga har 

blandade orsaker.  

113 avvikelser har registrerats i webSesam, en minskning med 7 % jämfört med delår 1 2018. 

78 % orsakas av felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör, en avvikelsetyp som minskat till följd av 

processförbättringar inom lager och transport. 9 % orsakas av fel från leverantör, 9 % är fördelat på 

kundtjänst, IT och tekniker. Fem negativa händelser eller tillbud med hjälpmedel har överförts till Synergi.  

Tre avvikelser till förskrivare har registrerats i webSesam jämfört med 10 delår 1 2018. Minskningen beror 

sannolikt på att uppladdningstjänsten medfört att otydligt handskrivna underlag har försvunnit, samt att 

benägenheten att skriva avvikelse till förskrivare kan ha minskat.  

Alla avvikelser har analyserats inom en månad. Åtta ärenden har efter utredning och åtgärd anmälts till 

Läkemedelsverket. 

Förebyggande åtgärder som vidtagits till följd av avvikelser är bland annat: 

• Mall för att hantera hotfulla samtal i kundtjänst. 

• Förbättrade rutiner och instruktioner i samband med taklyftsmontering och demontering. 

Dokument för fastighetsägaren att signera innan montering av taklyft. 

• Inköp av skyddsskärm med inbyggda hörselskydd. 

• Instruktion till dagjour gällande lyft av patienter i väntrummet. 

 

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk 

 

Sex ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats och ett ärende har avslagits, jämfört med 13 

beviljade beslut och tre avslag delår 1 2018. Ett ärende har beviljats med delad finansieringsrisk.  

I samverkan med Habiliteringscentrum finns nu ett bedömningsråd där förskrivare vid behov kan få tillgång 

till samlat stöd i ett tidigt skede inför eventuell ansökan om beslut av hjälpmedel utanför sortiment och 

regelverk.  

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           

Rullstol Kelvin, 2 st. 

Ventilator Vivo 

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre 

Arbetsstol, stå-stol 

Vårdsäng Rotobed 

78 796 (återlämnad), 82 509 (ny-inköp) 

69 850 

36 900 

2 077 

140 365 med delad finansieringsrisk 
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Åtgärder 

Arbetet med statistiken om telefontillgängligheten fortsätter. 

En förstudie startar i maj inför projektet att förbättra processer med stöd av digital teknik och ändrat 

arbetssätt. 

Kommunikation med lageransvariga för att höja lagernivåerna på sjukhusen inför storhelger fortsätter för 

att säkra en hög tillgänglighet av hjälpmedel inför utskrivning, storhelgsbemanningen avslutas. 

De nya medicinska behandlingshjälpmedlen fortsätter att följas i dialog med verksamhet.  

Ökad arbetsbelastning i kundtjänst, till följd av nytt sortiment, kommer att följas upp.  

För att öka kunskapen inom miljöområdet kommer området prioriteras. Information och dialog ska ske av 

miljöteamet på respektive arbetsplatsträff. Enhetschef ansvarar för att utbildningsbehov inventeras.  

Enhetschef på teknik och inköp utreder om avvikelser och tillbud kan hanteras digitalt.  

För att öka benägenheten att skriva avvikelser till förskrivare ska dialog ske på APT. 

Samlad bedömning 

Arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har påbörjats.  

Verksamheten har ökat aktiviteterna på miljöområdet med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. 

Medarbetarna registrerar i högre grad avvikelser i Synergi, vilket är en följd av ett långsiktigt arbete och ett 

ökat fokus inom enheterna. 

  



 
RAPPORT 10 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2019-04-12 47208-1  

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Annika Nyman Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde 2019 Utfall 2019 

HMC ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  Ökat resultat  
2017: 79,1 

 83,3 

” Sjukfrånvaro <6% 6,8 

” Andel avgångar (fokus på prioriterade 
bristyrken) 

<8,5% (regionens 
målvärde) 

inga bristyrken,  
3,6 % övriga yrken 

Löpande 
uppföljning 

Sjukfrånvaro 
Antal rehabiliteringsärenden 
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
Varav specifik arbetsmiljöavvikelse (hot/våld) 

 6,8 
5 
8 
1 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

 

 

Sjukfrånvaron har minskat marginellt jämfört med delår 1 2018. Tre av fem rehabiliteringsärenden har 

avslutats under perioden. Hjälpmedelscentrum arbetar aktivt för att stödja medarbetare vid sjukdom och 

för att identifiera tidiga signaler på ohälsa i enlighet med regionens rutiner för att förebygga sjukskrivning.   

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår kontinuerligt och åtgärder vidtas då så är möjligt.  
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Medarbetarenkät 

Enkäten består av två delar vilka båda uppvisar förbättrade resultat. Svarsfrekvensen var 92 %.  

Del ett mäter och analyserar medarbetarnas vilja, ansvar, engagemang, motivation och de viktigaste 

förutsättningarna (ledarskap, delaktighet och målkvalitet) för att skapa en framgångsrik organisation så att 

medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter (prestation) med hög kvalitet över tid (beteenden) samt 

ha en god hälsa och arbetsglädje (välfungerande arbetsgrupper). Resultatet visar att tio av elva områden 

har förbättrats, med en ökning av prestationsnivån från 73,6 till 77,1 (diagram 1). Resultatet överstiger 

Region Västmanlands resultat för prestationsnivån vilken är 71,4.   

 

Diagram 1 Resultat del 1 medarbetarenkät 2019 i jämförelse med 2017

 

Del två, Hållbart medarbetarengagemang, mäter förutsättningar för medarbetarens engagemang. 

Resultatet visar att motivation förbättrats från 76,3 till 80, att ledarskap förbättrats från 83,7 till 88,8, att 

styrning förbättrats från 77,3 till 80,8 och att det totala resultatet ökat från 79,1 till 83,3 (diagram 2). 

Resultatet överstiger Region Västmanland totala resultat som är 78,5. 
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Diagram 2 Resultat Hållbart medarbetarengagemang 2019 i jämförelse med 2017 

 

Åtgärder 

Fortsatt fokus på aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genom tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal 

med medarbetare som har tendens till ökad sjukfrånvaro.  

I dialog med medarbetarna tar varje enhet fram handlingsplaner utifrån enkätresultat.  

Förvaltningsövergripande fortsätter arbetet med att öka målkvaliteten och bevara det goda sociala 

klimatet. 

Arbetet med att förbättra brandskyddet har försenats på grund av arbete med nya utrymningsområden och 

utrymningsplaner.  

Samlad bedömning 

Medarbetarenkäten visar en stark positiv förflyttning trots hög arbetsbelastning under 2018. Det är ett 

resultat av målet att öka medarbetarnas delaktighet och att möjliggöra tillgänglighet till chef genom en 

förbättrad organisation och engagerade chefer och medarbetare. 
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Periodens resultat och helårsprognos – översikt 

Det ackumulerade ekonomiska resultatet är 2 582 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 1 700 tkr. 

 

 Bokslut 2018 tkr Budget 2019 tkr Prognos tkr 

INTÄKTER    

Hyra 108 562 115 842 115 842 

Återbetalning av resultat -6 575 0 0 

Försäljning 17 354 18 107 18 107 

Egenavgifter 337 340 340 

Serviceavtal 2 536  2 574 2 710 

Inkontinenssamordning 984 1 018 1 018 

Övriga verksamhetsintäkter 1 723 2 107 2 081 

SUMMA INTÄKTER 124 921 

 

139 988 140 098 

 
KOSTNADER    

Personalkostnader 40 082 44 613 43 875 

Tekniska hjälpmedel 33 093 38 215 37 515 

Övriga material, varor 359 185 190 

Lokaler 6 472 6 643 6 576 

Frakt och transport 1 353 1 235 1 235 

Avskrivningar hjälpmedel 28 655 31 102 31 102 

Avskrivningar övrigt 706 1 747 1 739 

IT-kostnader 3 209 4 122 4 122 

Övriga kostnader 7 646 10 123 10 041 

Finansiella kostnader 1 702 2 003 2 003 

SUMMA KOSTNADER 123 277 

 

139 988 138 398 

 
RESULTAT 1 644 0 1 700 
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Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter 

Hemsjukvårdssängar i särskilt boende 

Sala kommun och Västerås stad har valt att återlämna hyrda hemsjukvårdssängar och istället köpa nya till 

gruppboenden. Sala kommun har valt att köpa sängar från Hjälpmedelscentrum, medan Västerås stad har 

gjort en egen upphandling och köper sängar från en extern leverantör. Detta medför flera konsekvenser för 

verksamheten både ekonomiskt och resursmässigt. Eftersom ett stort antal sängar returnerades under kort 

tid lånas lokaler på Västmanlands sjukhus Västerås. Av de knappt 100 sängar som återlämnats (nov 2018 – 

apr 2019) kan de flesta rekonditioneras och återanvändas, övriga skrotas. Västerås stad kommer att byta 

ytterligare cirka 100 sängar, men det är oklart när och hur många sängar som återlämnas. Sala kommun 

avser att köpa cirka 100 sängar. 

Utöver våra interna resurser inom Hjälpmedelscentrum har vi haft extra kostnader på 84 tkr för transport 
av sängar från boenden till regionens lokaler i samband med återlämnande. 
 

Sängar till gruppboenden hyrs ofta under lång tid och i längden blir hyresmodellen dyr för kunden.  

En förstudie för att identifiera behov av förändring av nuvarande prismodell pågår samtidigt med arbete att 

ta fram en effektiv och transparent offertprocess för att underlätta både för kunder och medarbetare. 

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 

 

• Intäkter 
– Total intäktsökning jämfört med delår 1 2018 är 3 544 tkr, en ökning med 8,3 %. 
– De totala intäkterna är 531 tkr lägre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 531 tkr beror framför allt på följande händelser: 

• Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre intäkter för uthyrda hjälpmedel. 
• Beviljade medel från portföljutskottet för en heltidsresurs som projektledare för att 

öka digitaliserade arbetssätt kommer att avropas löpande under året med start i 
maj 2019. 
 

• Kostnader 
– Total bruttokostnadsökning jämfört med delår 1 2018 är 1 909 tkr, en ökning med 4,6 %. 
– De totala kostnaderna är 3 620 tkr lägre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 3 620 tkr beror framför allt på följande händelser: 

• Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster och föräldraledigheter. 
• Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre behov av inköp av nya 

hjälpmedel och tillbehör. Bibehållen returtakt från kunder bidrar också. 
• Lägre kostnader för IT-konsulttjänster, dels för att leverantören är underbemannad 

och har svårt att leverera beställda tjänster, dels för att arbetet för att förbättra 
processerna med stöd av digital teknik precis har påbörjats. 

• Lägre kostnader för programvara i Sesam för att budgeterade förändringar som 
ingår i digitaliseringsarbete inte har startat än. 
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Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt 

Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

• De flesta vakanta tjänster beräknas tillsättas efter sommaren. Osäkerhet finns avseende omfattning 

av uttag av föräldraledighet. 

• Osäkerhet avseende omfattning av IT-kostnader, dels för att vår leverantör är underbemannad och 

har svårt att leverera beställda tjänster, dels för att arbetet med att förbättra processerna med 

stöd av digital teknik precis har påbörjats. 

• En kund har aviserat att de kommer att byta ut cirka 100 sängar 2019. Det är oklart hur många av 

dessa som HMC hyr ut idag. Det kan medföra vissa kassationskostnader samtidigt som behovet av 

att köpa nya sängar och tillbehör minskar. Kunden är inte klar med sin planering och därmed finns 

ingen tidsplan för när det ska ske. 

• Kunder kommer att få en uppmaning om att lämna tillbaka hjälpmedel som inte används, vilket 

förväntas öka returerna något. 

 

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser: 

• Internt beviljade medel för klimatkompensation från Centrum för regional utveckling ökar 

intäkterna. Dessa medel är beviljade till en förstudie om möjligheterna att återanvända hjälpmedel 

som idag är förbrukningsvaror. 

• Vakanta tjänster under del av året sänker personalkostnaderna. 

• Tjänsten som HR-chef är förändrad till ett delat uppdrag som HR-chef och verksamhetsnära HR-

stöd. Därmed minskar omfattningen av båda funktionerna och den köpta tjänsten för 

verksamhetsnära HR-stöd från HR-service avslutas per sista maj 2019. 

• Dämpad beställningstakt från kunder, förväntad ökning av returer från kunder samt påbörjat 

arbete med lageroptimering tillsammans med effektiv rekonditioneringsverksamhet medför 

minskat behov av hjälpmedels- och tillbehörsinköp. 

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget 2019 

Utvärdering av effekterna av förra årets nya rutin för kassationer kommer att ske under våren. Förra året 

minskade kassationskostnaderna med cirka 5 %, men en tendens till ökade kostnader syns under perioden 

jämfört med delår 1 2018. Därför kommer en förstärkt uppföljning av kassationer av ej individmärkta 

hjälpmedel, reservdelar och tillbehör att genomföras för att identifiera orsaker till ökade kostnader. 

Då det sker en viss förskjutning från hyra till försäljning av främst sängar till kommunala gruppboenden, 

arbetar vi med att ta fram en effektiv och transparent offertprocess för att underlätta både för kunder och 

medarbetare. 

En förstudie för att identifiera eventuella behov av förändring av nuvarande prismodell pågår. Den omfattar 

även en omvärldsanalys hos hjälpmedelsverksamheter i Sverige. 

Uppföljning av införandet av MBH fortsätter och en analys presenteras i nästa delårsrapport. 

Arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har påbörjats. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar - bokslut 2019-01-01 – 2019-04-30, belopp i tkr 
Tekniska hjälpmedel 

Varav: 

201901-201904 

Inköp perioden 
utifrån budget 
2018/2019 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Helår  
Prognos inköp 2019 
utifrån budget 
2018/2019 

Avvikelse 

Budget 2019 – 
utfall 2019 

Förflyttning 4 398 14 176 12 463 13 195 -732 

Kommunikation 1 296 4 335 5 199 3 888 1 311 

Behandling 3 536 9 389 9 568 10 607 -1 039 

Insulinpumpar 1 588 2 148 2 836 4 122 -1 286 

MBH 1 942 3 250 3 650 5 226 -1 576 

Övriga hjälpmedel 1 289 5 452 5 346 3 992 1 354 

Övriga maskiner och 
inventarier 

 311 550 550 0 

Bilar och 
transportmedel 

 0 900 1 900 -50 

Summa 14 049 39 061 40 512 43 480 -2 018 

Resultat, analys 

Från föregående års investeringsbudget har outnyttjad del på 4 332 tkr överförts till år 2019. Den kommer 

att nyttjas under året. För kommunikationshjälpmedel ser vi en betydligt lägre förskrivning av datorer och 

iPads. Jämfört med delår 1 2018 har investeringskostnaden minskat från 100 tkr till 12 tkr. Det som 

framförallt kan påverka är ev. förskrivning av ögonstyrningshjälpmedel, som kostar ca 100 - 150 tkr styck. 

2018 förskrevs två stycken.  

Bland behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäcken att öka. Kompressionsutrustning ligger kvar på en 

hög nivå, men investeringstakten förväntas dämpas då en förskrivare är tjänstledig och pågående 

upphandling bör leda till lägre priser. Teknikutveckling av en arm- och bentränare har medfört en något 

ökad förskrivning. 

En insulinpump med utvecklad blodsockermätare infördes hösten 2018. Det har medfört en ökad 

förskrivning då den passar fler patienter. Ett tidigare uppdämt behov har tillgodosetts, förskrivningen 

bedöms minska under resten av året. Leverantörer har meddelat att insulinpumparna kan återanvändas.  

Volymerna av uthyrda MBH ökar och investeringsutgiften är högre än budgeterat. Förra årets upphandling 

av nutritionspumpar har medfört en kraftig prisökning, behovet av förebyggande underhåll har mer än 

halverats och fabriksgarantin har ökat. Ett planerat utbyte av 98 nutritionspumpar har genomförts.  
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CPAP har ökat med ca 67 % från 300 tkr till 500 tkr.  

Ett minskat inköpsbehov av sängar, främst p.g.a. ett stort antal returer från kommunala gruppboenden. 

Åtgärd 

Då det är aktuellt med direktförsäljning av en större mängd sängar behöver större inköp göras. Dessa utgör 

därför inte en långfristig tillgång för Hjälpmedelscentrum och är därmed ingen investering, vilket är en 

förändring jämfört med tidigare. Arbete för att kunna hantera det i verksamhetssystemet Sesam pågår. 

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis. 

Det pågående arbetet med lageroptimering förväntas ge effekt på framtida investeringsbehov. 

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt. 

Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att 

förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera. 

Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög 

återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som 

möjligt. 

INTERN REFERENS 

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2019-05-17 

Diarienummer: HMC190013 

BILAGOR 

1. Verksamhetsrapport 

2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 

3. Investeringsbilaga 

4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos 
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Att  
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organ Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 17 maj 2019 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 9 Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum 
AnneChristine Ahl informerar om delårsrapport 1. Hjälpmedel är en nyckelfaktor för 
att klara egenvård, kunna bo kvar hemma och möjliggöra en god arbetsmiljö. 
Tillgänglighet till utprovning har ökat som ett resultat av flera års processarbete. 
Arbetet för att förbättra processer med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt 
har påbörjats. Verksamheten har ökat aktiviteter inom miljöområdet. 

AnneChristine Ahl rapporterar också om den medarbetarundersökning som 
genomförts inom Region Västmanland, där förvaltningen uppvisar mycket goda 
resultat. 

Vad gäller ekonomiperspektivet är delårets resultat + 2,7 miljoner kronor och 
prognostiserat helårsresultat +1,7 miljoner kronor. 

Beslut 
1. Delårsrapport 1 2019 för Hjälpmedelscentrum godkänns och överlämnas till 

huvudmännen. 

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vid protokollet 
 

Amanda Uras, mötessekreterare 
 

Justerat 2019-05-28 
 

Barbro Larsson Linda Söder Jonsson 
Ordförande Justerare 

 
 

 

Rätt utdraget intygas 2019-05-31 
  

Amanda Uras  
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Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, ekonom för 
Kommunstyrelsen, Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2019/200) 
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
för år 2020 har inkommit. Dokumentet är inte helt komplett i detta 
utskick utan kommer att kompletteras under informationspunkt på 
sammanträdet. 

Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering 
med anledning av ökade kostnader för arvodering till gode män. 
Kungsörs del av denna utökade kostnad motsvarar 60 000 kr 
årligen.  

Med budgeten om X miljoner kronor för 2020 fördelad enligt detta 
ges följande budgetförslag (ej ifylld i detta utskick): 

Kommun Administ-
ration 

Arvode-
ring (kr) 

Förslag 
budget 2020 

Köping 175000 
Arboga 95000 
Kungsör 60000 
Hallstahammar 105000 
Surahammar 85000 
Summa 500000 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden

Beslut Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 
budgetförslaget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för 
2020. 

Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 
andelar av budgeten. 
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Budget 2020 (2021-2022) 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
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Innehåll 
Förvaltningens/nämndens ansvarsområden 3 

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020 3 

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2020 (2021-2022) 4 

Lokalförsörjningsplan Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Verksamhetsfakta Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Taxor och avgifter budget 2020 Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Förslag till investeringar 2020 - 2022 Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Förvaltningens/nämndens ansvarsområden 
Genom tillsyn kontrollerar nämnden att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. 
Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av 
ekonomiska eller rättsliga förluster. Tillsynen innebär bland annat granskning av redovisning som 
ställföreträdarna lämnar in och för att utöva tillsyn kan nämnden hämta in upplysningar och 
underlag från ställföreträdare, myndigheter och banker.  

Beslutar om tillstånd ska lämnas till fastighetsförsäljningar, uttag från spärrade konton, arvsskiften 
samt vissa placeringar och andra åtgärder.  

Utredning kan inledas efter anmälan om behov, på nämndens eget initiativ eller på begäran från 
tingsrätten. Om hälsoskäl visar att behov finns ska nämnden ansöka hos tingsrätten om att 
godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas. 

Nämnden är skyldig att hjälpa tingsrätten att hämta in utredning samt yttra sig om behov i ärenden 
om anordnande, ändring eller upphörande. Nämnden har också en skyldighet att lämna förslag på 
god man eller förvaltare och agera sakkunnig vid sammanträden i tingsrätten. 

 

 

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020  
En tydligare dialog och ärendehantering eftersträvas. Överförmyndarkansliet och 
överförmyndarnämnden kommer att undersöka möjligheterna till att tillhandahålla e-tjänster 
rörande godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap för att underlätta för gode män, förvaltare 
och förmyndare men också för de som kommer i kontakt med överförmyndarkansliet i andra 
sammanhang. 

 

Mål – En kommun med hög kvalitet 

 
Indikatorer 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens 
verksamhet och åtagande ökar 

 
57 

 
55 

 
54 

Att andelen medborgare som är nöjda med 
bemötande och tillgänglighet ska öka 

 
58 

 
55 

 
58 

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått    

Resultatkommentar 2018 för kommunen   
Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är 
nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ligger kvar på liknande nivåer som de 
föregående åren. Samma tendens för området bemötande och tillgänglighet utifrån de senaste 
årens resultat. 

Nämndens resultatbedömning 2018 
Målet är delvist uppnått  Bättre än föregående år  

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019 
 

Gemenesamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör har 2019-01-01 övergått till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd tillsammans med överförmyndarnämnderna i 
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Hallstahammar och Surahammar. Den nya samverkansorganisationen innebär att överförmyndar-
kansliet kommer att tillföras större personalresurser och kommer att behöva se över sina 
verksamhetsprocesser och rutiner. Under 2019 kommer många nya i personalen introduceras till 
verksamheten. Att genomföra utbildning för socialsekreterare kring överförmynderiets verksamhet 
för att skapa bättre förståelse.  Följa upp de olika ärendena från respektive kommun, i synnerhet de 
nya kring tillämpningen av beslut.  

 
 

 

Mål – Trygghet i livets alla skeenden 

 
 
Indikatorer 2016 2017 2018 
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar 45% 47% 40% 
Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av 
hemtjänsten ökar. 87% 88% 81% 
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt 
boende ökar 90% 89% 86% 

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått    

Resultatkommentar 2018 för kommunen   
Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar 
och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. SCB:s undersökning för 2018 visar 
på en nedgång av den upplevda tryggheten. 

Brukarenkäterna för boende med stöd av hemtjänst och i särskilt boende visar också på en 
nedgång 2018. 

Nämndens resultatbedömning 2018 
Målet är uppfyllt  Bättre än föregående år  

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019 
Stödja ställföreträderna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka tryggheten för 
huvudmännen 

Överförmyndarkansliet har ett nytt projekt med mentorer för nya gode män och förvaltare. 
Mentorskapen innebär att nya gode män och förvaltare får en erfaren god man eller förvaltare som 
mentor. Mentorn bistår den nya gode mannen och förvaltaren med rådgivning under den första 
tiden i uppdraget.  Den nya gode mannen eller förvaltaren får tillgång till kvalificerat stöd och kan 
lättare bekanta sig med uppdraget som god man eller förvaltare 

 

 

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka 
årsbudget 2020 (2021-2022) 
Kommunernas arvoderingskostnader till gode män har ökat kraftigt på grund av att allt fler 
hjälpbehövande enligt gällande lagstiftning inte ska betala arvodet till god man eller förvaltare 
själv. Nämndens kostnader för arvoden till gode män och förvaltare beräknas i framtiden öka 
ytterligare genom att det genomsnittliga uppdraget som god man och förvaltare svårighetsgrad 
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ökar samtidigt som uppdragen där kommunen betalar arvodet till god man och förvaltare utgör den 
större delen av alla nya ärenden. 

Vid bildandet av Västra Mälardalens överförmyndarnämnd beslutades att kostnaderna för 
respektive kommun skulle fördelas så att administrativa kostnader fördelas procentuellt baserat på 
antal invånare och arvodeskostnaderna belastar den kommun ärendet tillhör. 

Då det är första året för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd där vi är fem kommuner är det 
fortfarande svårt att förutspå kostnader. 

Förvaltningens förslag är därför att Västra Mälardalens överförmyndarnämnd till 
medlemskommunerna framställer äskande om sammanlagt 500tkr för år 2020. 

Det fördelas procentuellt på kommunerna enligt nedan: 

Arboga  19%  95tkr 

Kungsör  12% 60tkr 

Surahammar  17%  85tkr 

Hallstahammar  21%  105tkr 

Köping   35%  175tkr  

 

Budgetkonsekvenser 2020 2021 2022 

 Arvoderingskostnader, totalt för kommunerna.  500tkr  500tkr 500tkr 

 

 
 

 

 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Beslut om antagande av detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle, DP 205 i 
Kungsörs kommun (KS 2018/248) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med 
planförfattaren arbetat fram förslag till ny detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle. Detaljplanen syftar till utökning för 
skoländamål med förskolor. En förskola med sex avdelningar är 
planerad i den norra delen av planområdet. Planen medger även 
möjlighet för ytterligare utbyggnad för förskoleändamål i den 
södra delen. Den nu gällande detaljplanen (PL 88) tillåter inte 
byggnation för skoländamål då den avser verksamhet för 
fritidsändamål. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Inkomna 
yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse 
och i ett granskningsutlåtande.  

Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet 
har tillkännagivits. 

Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande.

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-06-14
• Granskningsutlåtande 2019-05-31
• Trafikbullerutredning 2018-11-22
• Dagvattenutredning 2019-04-03
• Plan- och genomförandebeskrivning antagandehandling 2019-

06-04
• Samrådsredogörelse 2019-03-18
• Förhandskopia antagandehandling 2019-06-12

Förslag till beslut  Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för del av Kungsör 
3:1, Nya Kinnekulle, enligt antagandehandling upprättad 
2019-06-04. 

Ny detaljplan ska bekostas av sökande. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-06-14  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 

 

  
 

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 

Antagande av detaljplan för del av Kungsör 3:1, 
Nya Kinnekulle, DP 205, Kungsörs kommun 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat 
fram förslag till ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle. 
Detaljplanen syftar till utökning för skoländamål med förskolor. En förskola 
med sex avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet. Planen 
medger även möjlighet för ytterligare utbyggnad för förskoleändamål i den 
södra delen. Den nu gällande detaljplanen (PL 88) tillåter inte byggnation för 
skoländamål då den avser verksamhet för fritidsändamål. 
 
De nya byggnaderna placeras med miljömässig hänsyn så att värdefulla 
markområden med åkerholmar, träd med mistel samt vattendiket bevaras. 
Infart till förskoleområdet ska ske från Kungsringen. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Inkomna yttranden har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och i ett 
granskningsutlåtande.  
 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 
tillkännagivits. 
 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Nya 
Kinnekulle enligt bifogad antagandehandling upprättad 2019-06-04. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stig Tördahl 
Kommundirektör   Teknisk chef 

 



 

 

Granskningsutlåtande 
2019-05-31 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Granskningsutlåtande 
Ny detaljplan DP 205, Nya Kinnekulle. 
 
Beslut 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den för 
samråd. 
 
Hur samrådet har bedrivits 
Förslaget till ny detaljplan (KS2018/121) har varit utsänt för samråd mellan den 4 
juli och den 24 augusti 2018. Samtliga handlingar och yttranden finns hos Kungsörs 
kommun. 
 
Hur granskningen har bedrivits 
Förslaget till ny detaljplan (KS2018/121) har varit utsänt för granskning mellan den 
12 april och den 3 maj 2019. Samtliga handlingar och yttranden finns hos Kungsörs 
kommun. 
 
Yttranden har inlämnats av: 

• Lantmäteriet i Visby 
• Länsstyrelsen i Västmanlands län 
• Mälarenergi Elnät AB 
• Vattenfall Eldistribution AB 
• Telia Company AB 

 
Inkomna yttranden från myndigheter och övriga sakägare med kommunens 
kommentarer 
 

Lantmäteriet i Visby 
Delar av planen som bör förbättras: 

z-område 
Infarten från Kungsringen är inlagd som ett z-område på allmän plats NATUR. 
Enligt Boverkets rekommendationer ska markreservat främst tillämpas då mark 
behöver reserveras för allmännyttiga ändamål inom kvartersmark. På allmän plats 
kan markreservat tillämpas då man vill styra var funktionen ska lokaliseras. Det är 
dock inte nödvändigt för att möjliggöra åtkomsten till marken annat än om det är 
enskilt huvudmannaskap. I detta fallet kan det vara lämpligare att z-området tas bort 
och ersätts med exempelvis GATA. 
  

Kungsörs kommun  

Drottninggatan 34 
S-736 85 Kungsör     
Tel: +46 227 60 00 00     
i n f o @ k u n g s o r . s e  
w w w . k u n g s o r . s e  

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

Peter Myndes Backe 12 
S-118 46 Stockholm    
Tel: +46 8 556 96 880     
m a i l @ a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  
w w w . a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  

 

http://www.kungsor.se/
http://www.ahlqvist-almqvist.se/
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Kommentarer: 
Platsen för infart till skolfastigheten är begränsad varför det inte går att utforma en 
riktig gata med möjlighet för vändplats. Det är inte lämpligt att låta obehöriga 
bilister köra in på skoltomten. Det är dock viktigt att styra placeringen av infart då 
den påverkar nybyggnadernas placering m.m. inom området. 
Kommunen anser i detta fall att det är viktigt att styra var funktionen för infart till 
skolfastigheten på den allmänna platsen NATUR lokaliseras. 
 
Tomt/fastighet 
På flera ställen i planbeskrivningen används begreppet tomt när egentligen 
begreppet fastighet ska användas. För definition av tomt se 1 kap. 4 § plan- och 
bygglagen, för definitionen fastighet se 1 kap. 1 § jordabalken. 
 
Kommentarer: 
Kommunen går igenom och rättar planbeskrivningen. 

 
Övriga frågor 
På plankartan finns det inget angivit vilket utskriftsformat ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 
 
Kommentarer: 
Kommunen kompletterar plankartan med information om utskriftsformat. 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 
Allmänt 
Länsstyrelsen yttrade sig tidigare över planförslaget 2018-08-23. 
 
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
Övrigt 
Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentarer: 
__________  
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Mälarenergi Elnät AB 
Svar avseende granskning av detaljplan 205, del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle:  
Mälarenergi Elnät (MEE) vill informera om att vi har lågspännings- och 
mellanspänningskablar i eller i utkanten av området, se figuren nedan för en 
översiktlig bild. Kablarna är inte inmätta, så ledningsvisning krävs om 
arbetsområdet är i närheten av kablarna. Förnyelse och reparation av kablar får inte 
försvåras eller förhindras vid eller efter ombyggnation i området. Eventuell flytt 
bekostas av exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för 
offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts. 

Området som berörs av detaljplanen för Nya Kinnekulle är idag inte anslutet till 
elnätet. Anslutningens storlek samt ev. ökat effektbehov till intilliggande 
bebyggelse (bl.a. ishall och vårdcentral) kan medföra att en ny transformatorstation 
behövs i området. MEE önskar därför att ett E-område markeras i nordvästra hörnet 
av detaljplanen. 

  
 
Kommentarer: 
Mälarenergi Elnät och kommunen har under hand fört resonemang om eventuell 
ökning av effektbehov även till omkringliggande bebyggelse bl.a. för ishall och 
vårdcentral samt bergvärmeanläggning. Kommunen har därefter meddelat att 
bergvärme inte är aktuellt varför elanslutningen till skolfastigheten kan anordnas 
från den befintliga transformatorstationen vid Ladugårdsvägen. 
  

   

 



 

Granskningsutlåtande 4 (4)  

 
 

 

  
 

Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution, nedan Vattenfall, har ingen elnätsanläggning inom för 
detaljplan aktuellt område eller dess direkta närområde och har därmed inget att 
erinra i detta planärende ”Granskning för ny detaljplan, DP 205, del av Kungsör 
3:1, Nya Kinnekulle” och har därmed inget att erinra. 

Vattenfalls närmaste anläggningsdel är en 45 kV luftledning ca 130 meter söder om 
aktuell detaljplan. 

 
Kommentarer: 

__________ 

 
Telia Company AB 
Skanova har inga invändningar. Hör gärna av er inför bygg- och 
ledningssamordningsmöte så ser vi över möjlighet till fiberanslutning. 
 
Kommentarer: 
Kommunen informerar ägaren till skolfastigheten. 
 

 

Kungsörs kommuns sammanvägda ställningstagande 

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och skapar förutsättningar 
för en utökad skolverksamhet, vilket stärker möjligheterna för utbildning och 
lärande. Behovet av förskoleverksamhet ökar i takt med att nya invånare flyttar till 
Kungsör. Vidare byggs nya bostäder i kommunen. 
Denna nya detaljplan är av allmänt intresse och av vikt för att tillgodose 
kommunens ökade behov av skollokaler. Kungsörs kommun föreslår att 
detaljplanen för Nya Kinnekulle antas. 

 

 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 
Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter 

   

 



 

  

 Fsk. Nya Kinnekulle,  
Kungsörs kommun 

 

   
 Trafikbullerutredning  

   



 

STRUCTOR AKUSTIK AB 
Solnavägen 4, 113 65  STOCKHOLM 
Telefon: 08 – 545 556 30 
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556769-2446 

 Nya Kinnekulle 

 Rapport nummer 2018-168 r01 
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Författare Maja Karlsson 

Beställare: Kungsörs kommunteknik AB 

Beställarens kontaktperson: Stig Törndal 

Beställarens projektnummer:  

Konsultbolag: Structor Akustik AB 

Uppdragsnamn: Fsk. Nya Kinnekulle - Trafikbullerutredning 

Uppdragsnummer: 2018-168 

Datum 2018-11-22 

Uppdragsledare: My Broberg 

my.broberg@structor.se 

070-693 09 95 

Handläggare/utredare: Maja Karlsson 

Granskare: My Broberg, Lars Ekström 

 

  

Status: Granskningshandling 

 
 

http://www.structor.se/
https://www.instagram.com/structorgruppen/
https://www.facebook.com/structorgruppen/
https://www.linkedin.com/company/123473/
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Sammanfattning 
Structor Akustik har av Kungsörs kommunteknik AB genom Stig Törndal fått i uppdrag att 

utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid en förskola på fastigheten Kungsör 3:1 i Kungsörs 

kommun. 

 

En ny förskola planeras i centrala Kungsör, längs Kungsringen. Förskolan byggs i en våning med 

sex till åtta avdelningar. Förskolan exponeras främst för vägtrafikbuller från Kungsringen söder om 

planområdet. Norr om området finns Centralvallen idrottsplats med fotbollsplaner. Utredningen 

syftar till att utreda påverkan från trafikbuller samt att föra ett resonemang kring eventuell 

bullerpåverkan från idrottsplatsen till den nya förskolan. Utredningen ska utgöra underlag till 

detaljplan.  

 

En skolgård som innehåller Naturvårdsverkets riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå (maxtimme) kan anläggas utan åtgärder.  

 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 

Fasadisoleringen bör studeras mer i detalj i projekteringen. 

 

Aktiviteter på idrottsplatsen bedöms inte utgöra någon större bullerkälla till förskolan eftersom 

matcher och träningar är förlagda till kvällar då det är lite eller ingen verksamhet på förskolan. 

Under dagtid har Västerskolan idrott på Centralvallen, vilket inte bedöms utgöra någon betydande 

bullerstörning till förskoleverksamheten.   
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BILAGOR 

 
1. Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark (rutnät 5 × 5 m) och vid fasad från trafik, för 

prognosår 2035/2040 
 

2. Maximal ljudnivå (maxtimme) 1,5 m över mark (rutnät 5 × 5 m) och vid fasad från trafik, för 
prognosår 2035/2040 
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1 Bakgrund 
Structor Akustik har av Kungsörs kommunteknik AB genom Stig Törndal fått i uppdrag att 

utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid en förskola på fastigheten Kungsör 3:1 i Kungsörs 

kommun, se figur 1. 

 

En ny förskola planeras i centrala Kungsör, längs Kungsringen, se figur 2. Förskolan byggs i en 

våning med sex till åtta avdelningar. Förskolan exponeras främst för vägtrafikbuller från 

Kungsringen söder om planområdet. Norr om området finns Centralvallen idrottsplats med 

fotbollsplaner. Utredningen syftar till att utreda påverkan från trafikbuller samt föra ett resonemang 

kring eventuell bullerpåverkan från idrottsplatsen till den nya förskolan. Utredningen ska utgöra 

underlag till detaljplan. 

 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge markeras med röd ring.  

 
Figur 2. Situationsplan. Ny planerad förskola är markerad med orange. ”Plankarta Samrådshandling”, Kungsörs 

kommun, daterad 2018-06-18.  
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2 Bedömningsgrunder 
Vid skolor och förskolor regleras inte ljudnivån utomhus vid fasad. Däremot har Naturvårdsverket1 

gett ut riktvärden för friytor. Inomhus gäller ljudkrav enligt BBR. 

2.1 Ny skolgård (Naturvårdsverket) 
Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar är snarlika de som tidigare angetts av Boverket2. En 

skillnad är att Naturvårdsverkets riktvärden avser dygnsekvivalent ljudnivå (årsmedeldygn) och 

Boverkets dagvärde. 

Värdena som anges för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 

uppfyllas. För övriga ytor är värdena en målsättning.  

Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70a
 

a) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07–18). 

2.2 Ljudnivå inomhus från yttre ljudkällor 
Myndighetskravet är att ljudkraven i BBR, vilket motsvarar Svensk Standard SS 25268:2007  

”Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- 

och fritidshem, kontor och hotell”, ljudklass C, uppfylls. Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering 

skall fastställas genom beräkning utifrån dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens 

värden på ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utrymmen i tabellen nedan. 

 

Tabell 3. Högsta tillåtna ljudtrycksnivå i utrymmen från ljudkällor utomhus. 

Högsta tillåtna ljudtrycksnivå i utrymmen från ljudkällor utomhus  

LpAeq/ LpAFmax (dB) 
Ljudklass C 

Utrymmen för gemensamma samlingar, mer än 50 personer  
exempelvis aula 
  

30/45 

Utrymmen för undervisning, upp till 50 personer  
exempelvis klassrum, lektionssal, musiksal, grupprum 
  

30/45 

Utrymmen för hälsovård, vila, enskilt arbete, enskild undervisning, lek, samtal, 
idrott 
exempelvis rum för vila, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård, lärare, 
personal, kontor, expedition, konferenser, studierum, bibliotek, mediatek, 
musikövning, lek, snickarrum, slöjdsal, undervisningskök 
  

35/50 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 
exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme 

  

40/- 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 
exempelvis korridor, entréhall, trapphus, kapprum, WC, omklädningsrum 

-/- 

                                                      
1 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17 
2 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” Boverkets 

rapport 2015:8  
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3 Underlag 
Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria, 2018-11-05 och Kungsörs 

kommun, 2018-11-08 

- Situationsplan erhållen från Kungsörs kommun, 2018-10-30 

- Trafikuppgifter för statliga vägar erhållna från Trafikverkets ”Sveriges vägar på karta”, 

2018-11-02 

- Trafikuppgifter för kommunala vägar erhållna från Lisa Kohlström, Kungsörs kommun, 

2018-11-08 

- Uppgifter om aktivitet på Centralvallen IP erhållet från Kungsörs kommun, 2018-11-09 

- Omgivande bebyggelse har getts höjder med laserdata från Metria 2018-11-05 

4 Beräkningsförutsättningar 
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.0. 

Beräkningarna har utförts med 3 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på 

höjden 1,5 m över mark med en täthet om 5 × 5 m. 

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 
Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 

förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 
Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från metria. Vägbanor och parkeringar har 

antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt mjuk, i enlighet 

med den nordiska beräkningsmodellen. 

4.3 Avgränsningar 
Dessa aspekter har ej beaktats i denna rapport eftersom de bedöms ha liten påverkan på 

planområdet: 

• Spårtrafik på Svealandsbanan, eftersom avståndet till planområdet är stort 

4.4 Befintliga bullerskyddsskärmar 
Inga befintliga bullerskyddsskärmar har identifierats efter översiktlig genomgång av området via 

kartfunktion på internet. 

4.5 Långväga buller 
Långväga buller, även kallat bullerregn eller bullermatta är det buller som påverkar ett område på 

större avstånd. En ungefärlig tumregel som kan tillämpas är att bullerkällor på ett avstånd över 

300 m ej inkluderas om utredningsområdet inte är direkt exponerat för källan.  

 

E20 och Kungsgatan är belägna ca 800 m från planområdet, men är relativt tungt trafikerade och 

marken mellan dessa vägar och planområdet är plan och oskärmad. Dessa vägar är därför medtagna 

i beräkningarna.  

5 Trafikuppgifter 
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Uppgifter för Kungsringen har erhållits från Kungsörs 

kommun. Uppgifter för statliga vägar har erhållits från Trafikverkets ”Sveriges vägar på karta”.  

Uppräkningstalet för kommunala vägar har antagits vara 1,5 % och prognosår har satts till 2035. 

De statliga vägarna har räknats upp 1,04 % till år 2040 enligt EVA. 
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Tabell 2.Trafikflöden 

Vägnamn/sträcka  
Hastighet 

[km/h]  

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

E20 100 2014 / 2040  8 100 / 10 800  17 / 19 

Kungsgatan 70 2015 / 2040  3 000 / 4 000  13 / 16 

Kungsringen 50 2018 / 2035  1 500 / 1 900  4 / 4 

6 Resultat och åtgärdsförslag 
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 

Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 

för skolgård, dvs 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Resultaten sammanfattas 

och kommenteras nedan. 

6.1 Ljudnivå vid skolgård 
På förskolegården beräknas den ekvivalenta ljudnivån uppgå till som högst 55 dBA och den 

maximala ljudnivån (maxtimme) till som högst 75 dBA närmast Kungsringen. Stora delar av 

förskolegården erhåller ljudnivåer under 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Naturvårdsverkets riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 

(maxtimme) innehålls därmed på större delen av skolgården utan åtgärder, se bilaga 1 och 2.  

6.2 Ljudnivå inomhus 
Ljudnivån vid fasad uppgår till som högst 46 dBA dygnsekvivalent och 52 dBA maximal ljudnivå 

(maxtimme). Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 

uteluftsdon. Fasadisoleringen bör studeras mer i detalj i projekteringen.  

6.3 Buller från Centralvallen IP 
Aktiviteter på idrottsplatsen bedöms inte utgöra någon större bullerkälla till förskolan. Matcher och 

träningar på idrottsplatsen försiggår kl 17-21 på vardagar, dvs ej under förskolans mest aktiva 

timmar utan eventuellt vid hämtning samt då förskolan är stängd. Under dagtid har Västerskolan 

idrott på Centralvallen kl 8-15, vilket inte bedöms utföra någon betydande bullerstörning för 

förskoleverksamheten.  
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Sammanfattning 

Kungsör kommun planerar att anlägga en förskola på Fastigheten Kungsör 3:1. 

Fastigheten är cirka 2,85 hektar stor och består idag av åkermark. Enligt det översiktliga 

planförslaget som tagits fram kan upp till 20 % av ytan komma att hårdgöras i form av tak 

och asfalt.  

Den här dagvattenutredningen har utrett hur situationen för dagvatten ser ut före 

respektive efter exploatering. Utredningen har även undersökt föroreningsmängder och 

hur dessa påverkas av den nya verksamheten. Med det som bakgrund har förslag på hur 

dagvattnet ska omhändertas tagits fram. Det finns många valmöjligheter för 

dagvattenhantering inom området. Den här utredningen presenterar lösningar utifrån ett 

platsspecifikt perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

LOD i kombination med öppna dagvattenlösningar har eftersträvats i utredningen. 

Området sluttar mot Kungsringen och idag rinner dagvatten ytledes över åkermarken. 

Dagvattnet föreslås efter exploatering fortsätta ledas ytledes i form av översilningsytor 

och svackdiken. I och med att dagvattnet ska omhändertas lokalt och avledas ytligt 

föreslås att dagvattenhanteringen integreras som ett estetiskt inslag i förskolans utemiljö.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet ligger på en del av fastigheten Kungsör 3:1 som är belägen ca 700 

meter söder om centrala Kungsör. Området är ca 2,85 hektar stort och brukas idag som 

åkermark. Det gränsar till en idrottsplats, en vårdcentral, vägen Kungsringen samt ett 

område med friliggande småhus. 

Kungsör kommun avser att upprätta en detaljplan  som möjliggör för byggnation av en 

förskola med sex/åtta avdelningar. Se figur 1 för placering av planområdet. 

Den förändrade verksamheten kommer innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk och 

hårdgörs. Det leder till ökade dagvattenflöden med ett förändrat föroreningsinnehåll. 

Med det som bakgrund måste dagvatten från den planerade verksamheten utredas. 

Med denna bakgrund har ÅF Infrastructure fått i uppdrag att utreda omhändertagandet 

av dagvatten för den nya verksamheten inom planområdet. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en röd linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med uppdraget är att ta fram en dagvattenutredning för att klarlägga hur 

omhändertagandet av dagvatten bör ske inom planområdet. Utgångspunkten är att den 

ursprungliga vattenbalansen inom området ska bibehållas efter planens utförande. Alla 

beräkningar och förslag ska göras enligt Svenskt Vatten publikation P110: Avledning av 

dag-, drän- och spillvatten. 



 

Sida 2 av 25 

 

Vid behov ska följande punkter identifieras och beskrivas i utredningen: 

• Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden. 

• Förutsättningar för 100 % dagvattenfördröjning. 

• Ytor lämpliga för fördröjning och rening. 

• Dimensionering av dagvattenflöden vid befintliga markförhållanden. 

• Dimensionering av dagvattenflöden efter exploatering. 

• Förslag till utformning av dagvattensystem för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

• Redovisning av lämplig placering av renings- och fördröjningsanläggningar inom 

planområdet. 

• Identifiering av lågpunkter och vattensamlingar. 

• Redovisning av hur området beter sig vid ett 20- respektive 100årsregn. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-11-30 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2018-12-20 

Plankarta samrådshandling 2018-06-08 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens 
ledningar samt höjder) 

2018-12-20 

Tekniskt PM / PM Geoteknik 2018-11-09 

VA-plan för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Dagvattenpolicy för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2019 

WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Jordartskarta SGU 2018 

Jorddjupskarta SGU 2018 

2.2 Dagvattenstrategi 

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med dagvatten i kommunen 

ska ske inom sammanhållen bebyggelse samt planlagt område. I policyn anges bl.a. att: 

• Dagvatten ska användas på ett positivt sätt i samhällsplaneringen. 
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• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas vid nyplanering, avrinning 

från en tomt eller markområde bör inte öka efter exploatering. 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till den 

förväntade klimatförändringens effekter. 

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas. 

För att säkerställa funktion, drift och underhåll på dagvattendammar gäller följande: 

• Där det är möjligt ska vid placering av dagvattendammar hänsyn tas till möjlighet för en 

eventuell framtida utvidgning av dammen. 

• Inloppet till dammen ska vara försett med oljeavskiljare i de fall då någon form av 

trafikytor leds till dammen. 

• Dammen ska ges nödvändigt erosionsskydd. 

• Avrinning från dammen får ske med högst 1,5 l/s*ha. 

• Tillfartsväg till dammen måste finnas så att arbetsfordon för exempelvis rensning av 

dammen kan komma ända fram. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 20- och 100årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

2.3.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar tas fram med hjälp av programmet StormTac där en 
sammanställning av schablonvärden används vilket uppdateras kontinuerligt vid ny 
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information. Schablonvärdena sammanställs i form av årliga avrinningskoefficienter och 
schablonhalter för olika markanvändning. Schablonhalterna är baserade i stort på 
långvariga flödesproportionella provtagningar och avser årsmedelhalter vilket redovisas 
under respektive markanvändning i programmet. Beräkning av den årliga 
föroreningsbelastningen från avrinningsområden utgår från halter från olika 
markanvändningar, den årliga nederbörden, area, årligt flöde och 
volymavrinningskoefficient. Där den årliga nederbörden är korrigerad och hänsyn tas  
för avdunstning, vind och vidhäftning. 
 
Framtagandet av schablonhalterna tar hänsyn till tidstrender, kalibreringar utifrån 
fallstudier samt en jämförelse mellan information från olika markanvändningar. 
Schablonhalterna beskriver inte alltid ett medianvärde utifrån flödesproportionell 
provtagning utan schablonhalterna kan beskriva en sammanställning av flera studier, där 
källorna väger mer i jämförelse med andra referenser. Här har för den största delen 
svenska undersökningar använts vilket ger en högre trovärdighet för svenska 
förhållanden. Dock finns det fortfarande brist på data för vissa föroreningar och 
markanvändningar vilket har lett till att internationella studier har fått användas. 
Trovärdigheten för de olika bostadsområdena, genomfartsväg, partiklar (SS), 
näringsämnen och metaller  (undantag kvicksilver) är generellt högst, där spridningen är 
minst. Vid t ex  en markanvändning med radhusområde ska lokalgator inte räknas 
separat utan dessa gator ingår. Bedömning av säkerhet för respektive schablonhalter 
finns framtaget på Stormtac.com (Stormtac, 2019).   
 

2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från området rinner via diken 

och vattendrag och mynnar först ut i Arbogaån. Arbogaån mynnar sedan ut i Mälaren efter 

cirka en kilometer, se figur 2. 
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Figur 2. Recipient, utredningsområdet markerat med svart (www.viss.lansstyrelsen.se) 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Den aktuella recipienten för området framgår i figur 3. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 3. Översiktskarta för recipienten Mälaren-Galten (VISS, 2019) utredningsområdet markerat i svart. 

Både Arbogaån och Mälaren är enligt vattendirektivet vattenförekomster och klassas i 

VISS enligt tabell 1 och 2. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 

2017 i samband med skiftet av den andra och tredje förvaltningscykeln. Den sträcka av 

Arbogaån som berör utredningen benämns i VISS som ”Arbogaån mellan Galten/Mälaren 

och mynningen till Lillån”. Delen av Mälaren som berör utredningen benämns 

som ”Mälaren-Galten”. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Arbogaån: 

mellan 

Galten/Mälaren 

och mynningen 

till Lillån 

SE658684-

557298 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

 

Tabell 2. VISS statusklassificering av Mälaren-Galten från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Mälaren-Galten 

SE659229-

151821 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

Den ekologiska statusen i Arbogaån bedöms som måttlig. Då biologiska undersöknngar 

saknas i vattenförekomsten är det mätningar av näringsämnen, som är avgörande för 

bedömningen (VISS, 2019). 
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Den kemiska statusen för Arbogaån uppnår inte god status med avseende på 

polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

Den ekologiska statusen i Mälaren-Galten bedöms som måttlig. Det är undersökningar av 

växtplankton (2007-2011) och makrofyter (2011), som är avgörande för bedömningen 

(VISS, 2019). 

Den kemiska statusen för Mälaren-Galten bedöms inte uppnå god status med avseende 

på polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Geotekniska förhållanden 

3.1.1 Markförhållanden 

Ett utdrag ur SGU:s jordartskarta visas i figur 4, enligt kartan består de ytliga jordlagren i 

undersökningsområdet främst av postglacial lera. I mitten av utredningsområdet finns ett 

parti av berg. 

 

Figur 4. Jordartskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

Som figur 5 visar varierar jorddjupet till berg mellan 0-20 meter inom det planlagda 

området. 

http://www.sgu.se/
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Figur 5. Jorddjupskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

3.2 Avrinning 

Från kullen som är belägen i mitten av utredningsområdet sluttar marken till största del 

söderut mot GC-väg men även till viss del åt öster, väster och norr. Enligt det underlag 

som erhållits av Kungsörs kommun varierar höjderna i området mellan +12,7 m och +18,1 

m. I figur 6 illustreras en terrängmodell utifrån befintliga höjder i aktuellt område, pilarna 

visar ytliga avrinningsvägar. De befintliga höjderna kommer till viss del att förändras vid 

anläggning av den planerade förskolan. 

 

Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet (planområdet markerat i rött). 

Inget dagvatten från området leds idag till det kommunala ledningsnätet.  

http://www.sgu.se/
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I områdets östra del finns ett dike, en stor del av det vatten som inte infiltreras inom 

området leds till diket där det leds genom en trumma under vägen vidare till det dike som 

slutligen mynnar ut i Arbogaån, diket i förhållande till utredningsområdet visas i figur7. 

 

Figur 7. Dike i förhållande till utredningsområdet, diket markerat i rött och utredningsområdet i svart. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet är idag obebyggt och består av åkermark samt tre stycken åkerholmar 

som kommer behållas även efter exploatering. Åkerholmarna anses vara värdefulla då de 

fyller en landskaps- och spridningsfunktion och kan fungera som ledstruktur för växter 

och djur. Åkerholmar kan t.ex. fungera som refug för ängs- och betesmarksväxter och 

bidrar till att skapa en variation i landskapet. Ofta växer här gamla träd, 

blommande/bärande buskar och träd eller stenmiljöer som bidrar till den biologiska 

mångfalden.  

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 3 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa ytans totala area, 

avrinningskoefficient samt dess reducerande yta. 

Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Grönyta 28500 0,1 0,29 
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4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 3. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20- och 100-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 102 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 174 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

För att beakta de ökande nederbördsmängderna har dagvattenflödet beräknats med en 

klimatfaktor på 1,25. Resultaten för planområdet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 20- och 100-årsregn. 

Flöden [l/s] 

20-årsregn 100-årsregn 

102 174 

4.2 Planerad utformning 

I planområdets norra delar är en förskola med sex/åtta avdelningar planerad, detaljplanen 

ger också möjlighet att uppföra ytterligare en förskola i den södra delen av området. De 

nya byggnaderna placeras så att värdefulla åkerholmar bevaras, parkeringar och 

varumottagning placeras så att de är skilda från barnens utevistelse. Infart med bil till 

förskolan sker från Kungsringen, gång- och cykelväg kommer att anläggas i områdets 

norra och södra del, se planerad utformning i figur 8.  

 

Figur 8. Planerad utformning för planområdet. 
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4.2.1 Markanvändning 

I dagsläget finns ingen bebyggelse på området. Den totala ytan för planområdet är cirka 

2,85 hektar, av den ytan kommer cirka 0,56 hektar att hårdgöras, det innebär att cirka 20 

% av den totala ytan kommer att beläggas med asfalt och tak. 

Tabell 5 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Tabell 5. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient (φ) 
Reducerad yta [ha] 

(area* φ) 

Asfalt bilväg 1926 0,8 0,16 

Asfalt GC-väg 1462 0,8 0,12 

Parkering 693 0,8 0,06 

Tak 1516 0,9 0,14 

Grönyta 22 903 0,1 0,23 

Totalt 28 500  0,71 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 5 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 287 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 489 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20- och 100-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Dagvattenflöde [l/s] Volym [m3] 

20-årsregn 100-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

248 423 149 254 

Vid en jämförelse mellan tabell 4 och 6 kan det tydas att exploateringen kommer medföra 

att dagvattenflödena i området mer än fördubblas. Enligt kommunens strategi för 

dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter exploatering vilket innebär att 

dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning till kommunalt ledningsnät eller 

utsläpp till recipient sker, det innebär att cirka 88 m3 behöver fördröjas inom området vid 

ett 20-års regn samt cirka 150 m3 vid ett 100-års regn. 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för 

föroreningskoncentrationer- och mängder inom området före och efter exploatering. 

Koncentrationerna och mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas 

i tabell 7 och 8 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De 

markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i tabell 3 och 5. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac vilket har jämförts 

med riktvärden för dagvattenutsläpp, verksamhetsutövare (3VU). 

Som tidigare nämnt är den kemiska statusen ej god  i recipienten vilket innebär att en 

ökning av föroreningshalterna i recipienten inte får medföras. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt  recipientens behov. 
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Tabell 7. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärde µg/l 

1M 
Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 160 130 130 

Kväve (N) µg/l 2000 1000 1400 

Bly (Pb) µg/l 8,0 3,5 3,1 

Koppar (Cu) µg/l 18 11 14 

Zink (Zn) µg/l 75 21 19 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,17 0,29 

Krom (Cr) µg/l 10 1,8 4,1 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,2 3,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,0094 0,034 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 28000 43000 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 150 340 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,0057 0,0077 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som överskrider de för 
befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Riktvärde kg/år Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,62 0,42 0,68 

Kväve (N) kg/år 8,82 3,3 7,6 

Bly (Pb) kg/år 0,04 0,011 0,017 

Koppar (Cu) kg/år 0,11 0,035 0,076 

Zink (Zn) kg/år 0,32 0,066 0,10 

Kadmium (Cd) kg/år 0,002 0,00055 0,0016 

Krom (Cr) kg/år 0,05 0,0057 0,022 

Nickel (Ni) kg/år 0,11 0,0036 0,018 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0002 0,000030 0,00018 

Suspenderad substans (SS) kg/år 211,61 88 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,47 0,46 1,9 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år - 0,000018 0,000042 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Föroreningskoncentrationerna vid befintlig situation har god marginal till riktvärdet. 

Efter planerad situation ökar majoriteten av föroreningskoncentrationerna (µg/l)  

gentemot den befintliga situationen.  
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6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas tillräckligt snabbt via  

dagvattensystemet på fastigheten. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet 

avrinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 

byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

förstahand ska omhändertas inom planområdet. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 

materialval som ska användas för byggnation. 

6.1.3 Dagvatten från tak 

Dagvatten från tak börledas ut från stuprör via utkastare och en minst 2,5 meter lång tät 

anvisning. Vattnet kan ledas till rabatter eller en öppen gräsyta. en tillräcklig lutning från 

huset krävs och gräsytan bör slutta svagt mot ett uppsamlande svackdike som eder bort 

vattnet. Se figur 9 för exempel på anläggning av takvattenutkastare. 

 

 

Figur 9. Takvattenutkastare med tät avledning, (Svenskt Vatten). 
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6.1.4 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 10-12. 

 

Figur 10. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

Figur 11. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

 

Figur 12. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 
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makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se Figur 13 och 14 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 13. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 

 

Figur 14. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015) 



 

Sida 16 av 25 

 

6.1.5 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 50 

millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter. Den vanligaste typen av 

gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn och närmar sig 1. 

Exempel på sedumtak visas i figur 15.   

Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan avledning till 

kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20 l/m2 fördröjas på takytan 

(Svenska Natur AB, 2017) 

Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve (StormTac, 

2016). 

 

Figur 15. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 

6.2 Dagvattenlösningar 

Avrinningsvägar kommer styras av den planerade verksamheten. Därmed är det viktigt att 

de nya avrinningsförutsättningarna beaktas. Genom att studera befintliga 

terrängförhållanden och den planerade verksamhetens utformning kan framtida 

vattenvägar förutspås. Den planerade verksamheten blir därmed avgörande för 

höjdsättning av dagvattenlösningar. 

Utifrån rådande förutsättningar har ett förslag tagits fram för dagvattenhantering inom 

området. Generellt sett föreslås dagvattnet transporteras på ytan i så stor utsträckning 

som möjligt. Genom att leda dagvattnet ytligt, via översilningsytor, grönytor och öppna 

diken istället för i markförlagt ledningssystem fördröjs vattnet i större utsträckning och 

stora flödestoppar som kan orsaka erosion och översvämningar undviks. Översilningsytor, 

grönytor och öppna diken är dagvattenlösningar som även renar dagvattnet. En annan 



 

Sida 17 av 25 

 

fördel med att leda dagvattnet ytledes är att det kan samlas upp på ett sätt som kan 

utgöra ett estetiskt och pedagogiskt inslag i förskolans utemiljö. 

 

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagen systemöversikt har baserats på, i dagsläget tillgänglig information om 

verksamhetens utformning. Då denna inte är helt fastställd ännu ska den föreslagna 

systemöversikten ses som ett principförslag med ungefärliga lägen på de olika 

dagvattenlösningarna. De har dimensionerats översiktligt för att kontrollera att systemet 

är genomförbart och uppnår erforderlig kapacitet och föroreningsreduktion. Exakt 

utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede 

vid detaljprojektering.  

I figur 16 illustreras systemöversikten över föreslagna dagvattenlösningar samt 

förmodade framtida vattenvägar efter exploatering. Byggnader höjdsätts så att vattnet 

rinner bort från dom. I följande avsnitt beskrivs varje delområde närmare.  

 

Figur 16. Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar samt förmodade framtida vattenvägar efter exploatering.  

6.3.1 Del 1 

Delområde 1 föreslås höjdsättas så att vatten rinner från byggnader och parkeringar mot 

grönytor som kan ses som översilningsytor. Ett svackdike föreslås anläggas längs med 

den befintliga gång- och cykelbanan, beroende på höjdsättning kan svackdiket anläggas 

med lutning mot befintligt dike i del 3 eller mot föreslaget dike i del 1. Svackdiket 

kommer främst att fungera som fördröjningsanläggning samt leda bort vatten vid stora 

flöden. 
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6.3.2 Del 2 

Då hela området sluttar lätt väster mot befintligt bostadsområde samt söder ut mot 

Kungsringen kan hela det gröna markområdet ses som en översilningsyta. Vatten från 

hårdgjorda ytor kan ledas ut över och fördröjas i gräsytan. Ett svackdike föreslås 

anläggas i västra delen av delområde 2, svackdiket kan vid höga flöden samla upp vatten 

och undvika att dagvatten från planområdet når bostadsområdet. 

6.3.3 Del 3 

Delområde 3 föreslås höjdsättas så att vatten rinner från byggnader och parkeringar mot 

grönytor som kan ses som översilningsytor. Översilningsytorna föreslås rinna mot det 

befintliga diket som finns inom området. 

6.4 Föreslagna tekniklösningar 

6.4.1 Översilningsytor 

Översilningsytor är svagt sluttande vegetationsytor. När dagvattnet rinner genom 

vegetationen filtreras större partiklar ut och fastnar. Dessutom sänks vattnets hastighet 

(Larm T., 2000). En översilningsyta är enkel och billig att anlägga. Emellertid kan ytan 

erodera vid intensiva regn och höga flöden. Det finns även risk att redan sedimenterade 

partiklar sköljs med vid senare regn (Bäckström, 2002).   

De föreslagna översilningsytorna i den här dagvattenutredningen utgörs av alla grönytor 

inom verksamhetsområdet.  

6.4.2 Svackdiken 

Svackdiken är normalt ett grunt gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och med 

svag lutning i vattnets flödesriktning. Vid skarpare lutningar kan större stenar eller 

liknande hinder anläggas i svackdiket för att hejda flödet av vatten. Svackdikets 

huvudsakliga uppgift är att avvattna ytor och fördröja flödestoppar (Bäckström, 2002). 

De kan även fungera som förbehandlingssteg till andra reningsanläggningar genom 

sedimentation av partiklar (Blecken, 2016). 

En fördel med svackdiken i kallare klimat är deras potential att fungera som snöupplag. 

Vanligtvis fungerar avledning av smältvatten bra under snösmältningsperioden (Lindwall 

& Hogland, 1981). Dock är det viktigt att avlägsna grus, sand och annat material som 

ackumulerats i diket efter snösmältning. Under vegetationssäsong ingår det i 

underhållet att hålla rent från skräp och sediment samt klippa gräs. För att bibehålla 

partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden på 

mellan 50 till 150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt & Johnson, 2005). Svackdikets in- och utlopp 

bör även inspekteras och renas regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för 

erosionsksador.  

6.5 Dagvattenflöden efter föreslagen dagvattenlösning 

De föreslagna lösningarna bedöms utifrån beräkningar ha god kapacitet att fördröja 

dimensionerande flöden. I den här utredningen har återkomsttid valts till 20 och 100 år 

och varaktighet till 10 min. För att beakta de ökande nederbördsmängderna har en 

klimatfaktor på 1,25 räknats in. De volymer som behöver fördröjas inom området är vid 

ett 20-års regn 88 m3 samt 150 m3 vid ett 100-års regn. 
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Exploateringen kommer medföra att dagvattenflödena lite mer än dubbleras. De 

föreslagna lösningarna har dimensionerats så att flödet ut från planområdet inte är 

större än innan exploatering. 

Beräknad area för översilningsytorna är tillräcklig för att klara av både ett 20- och 100-

års regn. Beräkningar har utförts i StormTac, enligt beräkningarna klarar 

översilningsytorna av att fördröja cirka 200 m3 vid ett 100-års regn vilket är mer än vad 

som krävs. 

6.6 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten 

Mälaren. 

Tabell 9 och 10 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av översilningsytor. 

Beräkningarna har utförts i databasen StormTac. 

Tabell 11 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna.  

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärden 

1M 
Befintlig situation 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 160 130 61 

Kväve (N) µg/l 2000 1000 600 

Bly (Pb) µg/l 8,0 3,5 2,0 

Koppar (Cu) µg/l 18 11 4,2 

Zink (Zn) µg/l 75 21 17 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,17 0,17 

Krom (Cr) µg/l 10 1,8 1,4 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,2 2,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,0094 0,024 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 28000 5700 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 150 200 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,0057 0,0050 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärden 

Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,62 0,42 0,33 

Kväve (N) kg/år 8,82 3,3 3,2 



 

Sida 20 av 25 

 

Bly (Pb) kg/år 0,04 0,011 0,011 

Koppar (Cu) kg/år 0,11 0,035 0,023 

Zink (Zn) kg/år 0,32 0,066 0,092 

Kadmium (Cd) kg/år 0,002 0,00055 0,00092 

Krom (Cr) kg/år 0,05 0,0057 0,0077 

Nickel (Ni) kg/år 0,11 0,0036 0,012 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0002 0,000030 0,00013 

Suspenderad substans (SS) kg/år 211,61 88 21 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,47 0,46 1,1 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år - 0,000018 0,000027 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 11. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

52 57 36 70 12 42 65 32 30 87 42 35 

Med hjälp av dagvattenlösningen har föroreningskoncentrationerna efter exploatering 

blivit lägre dock har nickel, oljeindex och kvicksilver fortfarande ett högre värde 

gentemot det befintliga värdet, men har bra marginal till riktvärdet.  

7 Slutsats och rekommendationer 

I denna dagvattenutredning har ett förslag till en översiktlig systemlösning tagits fram 

utifrån den planerade förskoleverksamheten. Observeras bör att endast en översiktlig 

dimensionering av de föreslagna dagvattenanläggningarna har gjorts. Eftersom 

utformningen av verksamheten ännu inte är helt fastställd är lösningen som presenteras 

i rapporten en principiell systemlösning.  Då detta har tagits i beaktande anses 

systemlösningen vara flexibel och bör kunna appliceras på en slutgiltiga lösningen. 

Det är viktigt att tänka utifrån en säkerhetsaspekt när det gäller en verksamhet så som 

en förskola. De föreslagna dagvattenanläggningarna får ej äventyra barnens säkerhet. 

Därför är det viktigt att tänka på hur de föreslagna anläggningarna utformas. Till 

exempel bör släntlutningen på diken ej vara för brant. Deras djup bör ej heller vara för 

stor. Den exakta dimensioneringen och dragningen kan göras i ett senare skede när den 

slutgiltiga utformningen av verksamheten är fastställd. Även eventuella 

dräneringsledningar, intag och liknande hör till detaljprojektering, vilket inte ingår i den 

här utredningen.  
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1. VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar hur mark- och 
vattenområden får användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och 
hur den ska utformas. I detaljplanen regleras hur mycket som får byggas och 
fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I en detaljplan ges ramarna för 
framtida bygglovsprövningar. Genom planläggningen med detaljplan prövar 
kommunen att mark- och vattenområden används mest lämpligt. 
 
Framtagandet av en detaljplan sker genom en process som regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). Syftet med processen är att få fram bra beslutsunderlag och säkra 
insyn samt förankra förslag hos berörda. 
 
Planförfarandet enligt PBL 
Vid framtagandet av detaljplan tillämpas reglerna för standard-, utökat eller 
samordnat planförfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningar i det 
enskilda ärendet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande vars olika steg 
redovisas nedan. 
 
SAMRÅD – UNDERRÄTTELSE – GRANSKNING – GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
– ANTAGANDE – LAGA KRAFT 
 
Standardförande: Standardförfarande tillämpas när förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänhet eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa förslaget och relevant 
planeringsunderlag. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, lantmäteri-
myndigheten samt kända sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är 
att samla information och synpunkter som berör detaljplanen tidigt i processen. 
Efter samrådet kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. 
Samrådsredogörelse: De synpunkter som skriftligt inkommit under samrådstiden 
ska redovisas och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och förslag till ändringar av planförslaget.  
Granskning: Innan planförslaget kan antas ska det vara tillgängligt för granskning 
i minst två veckor. Tiden för granskning kan förkortas om alla berörda är överens 
om det. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 
yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Efter granskningen kan förslaget 
till detaljplan revideras ytterligare.  
Granskningsutlåtande: Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkter som 
inkommit under granskningstiden samt kommunens kommentarer till dessa. 
Ytterligare justeringar av planförslaget kan göras.  
Antagande: Kommunfullmäktige antar detaljplan. När detaljplanen antagits 
underrättas länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de som 
senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda. 
Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla, vinner detaljplanen laga kraft. Därefter 
kan bygglov och andra lovpliktiga åtgärder medges. 
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2. INLEDNING 
 
Handlingar 
Detaljplanen utgörs av en plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser och 
illustrationsplan. Till planen tillhör dessutom: 

• denna plan- och genomförandebeskrivning 
• grundkarta 
• fastighetsförteckning 
• granskningsutlåtande  

 
Bilagor 

• Dagvattenutredning ÅF, 2019-04-03 
• Trafikbullerutredning, Nya Kinnekulle, Structor Akustik AB, 2018-11-22 

 
Övrigt planeringsunderlag 
Detaljplanen för del av Kungsör 3:1 syftar till att möjliggöra utökning av 
skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den 
norra delen av planområdet. Planen ger också möjlighet att uppföra en förskola med 
sex/åtta avdelningar i den södra delen av området. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Den gällande detaljplanen för fritidsändamål (PL 88) tillåter inte byggnation för 
skoländamål. Därför behöver Kungsörs kommun ta fram en ny detaljplan. 
 
Syftet med ändring av en äldre detaljplan (PL 88) är att möjliggöra utökning av 
skolverksamhet. Det är möjligt genom att överföra mark från fritidsändamål till 
området för skoländamål. Den äldre detaljplanen (PL 88) har användnings-
beteckning Ra, vilket betyder fritidsändamål. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken, MB 
I 3 och 4 kap. MB anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål vilka de är mest lämpade. Företräde ska ges sådan användning som medför 
god hushållning från allmän synpunkt. I 5 kap. MB anges de föreskrifter om 
miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljö. I dag finns det miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 
omgivningsbuller i kommuner med befolkning på över 100 000 invånare. 
Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 
5 kap. MB. Se vidare under planbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser. 
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller karaktär att den bedöms att bidra 
till att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft riskerar att överskridas. 
 
Plandata 
Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och norr om E20. Från Kungsgatan i 
norr når man området via Kungsringen, som ligger söder om planområdet för de 
planerade förskolorna. Väster om planområdet ligger småhus och öster om ligger 
vårdcentralen samt äldreboendet Södergården. Norr om gränsar planområdet till en 
stor idrottsplats med fotbollsplaner.  Planområdet är ca 2,85 ha.  
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Översiktsplan, ÖP 
Översiktsplanens markanvändningskarta redovisar endast ett mindre utbyggnads-
område för skola och barnomsorg söder om Västerskolan i den västra delen av 
kommunen. Detta område var tänkt att täcka behovet för skolverksamhet men det 
har visat sig att utrymmet är för knappt. Kungsörs kommun hade för avsikt att utöka 
skolverksamhet för förskola på detta område.  Dock har efterfrågan på 
förskoleplatser i den västra delen av tätorten, samt i hela kommunen, visat att det 
behövs flera avdelningar än vad som inryms i det utpekade området. Kungsörs 
kommun bedömer att utbyggnadsområdet inte är tillräckligt för en ny förskola med 
tillhörande utrymme för utevistelse, lek och angöring. Av dessa anledningar har 
kommunen tagit fram ett förslag på ett annat område i närheten av det i ÖP:n 
utpekade området.  
Befolkningen i Kungsör har ökat mycket mer än ÖP:n förutspådde. Särskilt barn i 
förskoleåldern har blivit fler. ÖP:n lyfter fram förskoleverksamheten som en viktig 
del av den kommunala servicen och det är därför av största vikt att detaljplanera 
lämplig mark i strategiska lägen. Skolverksamheten ska präglas av ett flexibelt 
förhållningssätt för att bemöta en varierande efterfrågan och en föränderlig 
omvärld. 
 
Förslaget till ny detaljplan överensstämmer med intentionerna i den gällande 
översiktsplanen för Kungsörs kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 
december 2014 och som vann laga kraft i början av 2015. 
 
Gällande planer 
Planområdet omfattas av en detaljplan (PL 88), som avser ändring och utvidgning 
av stadsplanen för del av Kungsör 3:1 m fl, Södra Kungsladugården. Kommun-
fullmäktige i Kungsör antog den 26 april 1976 planen och länsstyrelsen i 
Västmanlands län fastställde planen den 27 augusti 1976. 
 
Nu gällande detaljplan anger ändamål fritidsområde (Ra) för den avsedda platsen. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 20 oktober 2016 (§ 2 KS 2016/388), att 
ge uppdrag åt plankommitténs projektchef-tekniska chefen, att ta fram ett förslag 
till en ny detaljplan för en ny förskola i närheten av Västerskolan. 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. 
 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bakgrund 
Nordväst om planområdet ligger Västerskolan, som är en grundskola med elever 
från förskoleklass till årskurs tre. På skoltomten finns två skolbyggnader. 
Utbyggnadsområdet enligt ÖP:n har visat sig att vara för litet för förskole-
verksamhet. Kungsörs kommun bedömer, att det inte finns tillräckligt utrymme för 
att uppföra nya byggnader varken på den befintliga skoltomten eller på 
utbyggnadsområdet. För att kunna erbjuda tillräcklig plats för lek och utevistelse i 
anslutning till skolverksamhet föreslås en annan plats sydost om Västerskolan. 
Området ligger söder om idrottsplatsen Centralvallen. Enligt den gällande 
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detaljplanen (PL 88) får området användas för fritidsändamål, men det är idag 
obebyggt. Detta område används för närvarande för jordbruk, området har ej varit 
bebyggt i modern tid vilket man kan se från kartor från början av 1900-talet samt 
flygfoton från mitten av 1900-talet. Området innehåller värdefulla åkerholmar och 
ett vattendike samt träd med mistel. 
 
Kungsörs kommun har för närvarande åtta förskolor. En ny förskola ger tillskott till 
pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram tills de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Nya bostäder uppförs i omgivningen vid 
Runnabäcken/Söders Gärde, vilket kommer att öka efterfrågan för barnomsorg. Det 
planeras för ytterligare cirka 100 bostäder söder om det föreslagna området. Detta 
kommer att öka efterfrågan av barnomsorg inom denna del av Kungsörs tätort. 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar i 
samband med grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske 
till länsstyrelsen i Västmanlands län, i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
(1988:850). 

Bild på åkerholmen från Kungsringen 
 
 
Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i anslutning till flera befintliga fastigheter med bostäder. Väster 
om området finns det friliggande småhus. Idrottsplatsen Centralvallen ligger i norr, 
där det även finns sporthall och ishall. Öster om ligger äldreboendet Södergården 
och vårdcentralen. Söder om löper en gång- och cykelväg i naturområdet parallellt 
med lokalgatan Kungsringen. Söder om Kungsringen växer ett nytt bostadsområde 
fram. 
 
Området används för jordbruk men det hänger inte ihop med några större 
sammanhängande marker. Värdefulla åkerholmar med träd, vilka är viktiga att 
bevara, finns inom planområdet. Området är tämligen plant i söder och norr men 
marken stiger i mitten vid åkerholmarna. På den östra delen löper ett vattendike i 
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nord-sydlig riktning. Träd med mistel finns i den norra delen av området och på 
åkerholmarna. 
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
utgörs planområdet av ej fastmark vilket innebär att jordarterna består av lera, silt 
organisk jord eller sand. På mitten av området finns det urberg. Ingen geoteknisk 
utredning har genomförts specifikt för planområdet. 
 
Byggherren ska därför redovisa de markundersökningar som kommer att ingå i 
byggherrens förslag till kontrollplan i samband med ansökan om lov och 
startbesked 
 
Hydrologiska förhållanden 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter sipprar ner och fyller ut 
markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. 
 
SGU redovisar översiktligt att grundvattennivåer (april 2018) ligger nära eller under 
de normala för planområdet. 
 
Vattenflöden såsom yt- och dagvatten antas öka till följd av klimatförändringar. 
Därför är det viktigt att byggherren planerar för detta för att förebygga 
översvämningar inom området. 
 
Miljöenheten på länsstyrelsen i Västmanlands län utförde en hydrogeologisk 
utredning av en del av Kungsörs tätort med anledning av förekomst av klorerade 
kolväten i grundvattnet. Länsstyrelsen lämnade den 25 februari 2013 en slutrapport. 
Planområdet ingick dock inte i utredningsområdet. 
 
Vattenområde 
På planområdets östra del finns det ett vattendike, som löper i nord-sydlig riktning. 
Diket omfattas inte av strandskydd, men det utgör ett värdefullt inslag och omfattas 
med största sannolikhet av det generella biotopskyddet. Diket ska vara kvar och 
skyddas inom ett föreslaget område för natur. 
 
Hälsa och säkerhet 
Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. På normalriskområden för 
radonförekomst ska man bygga enligt normen ”radonskyddande” vilket innebär att 
man förebygger så att markluft inte tränger in i huset. Nybyggnader ska utföras 
radonsäkra. Frågan om radon hanteras i bygglovsskedet och i samband med 
byggnation i området. 
 
God livsmiljö 
En god livsmiljö som ger trygghet, välbefinnande och möjlighet att påverka sin 
egen livssituation är ett grundläggande behov hos alla människor. Planområdet ska 
skapa förutsättningar för en god livskvalitet där hälsa, vård och omsorg om 
individen och miljö ska vara vägledande. 
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4. PLANFÖRSLAGET   

Den nya detaljplanen innebär att det planerade området för skolverksamhet med 
förskolorna tas från fritidsområdet söder om idrottsplatsen Centralvallen. De nya 
byggnaderna placeras med miljömässig hänsyn så att värdefulla markområden med 
åkerholmarna och träd med mistel samt vattendiket bevaras. Skolfastigheten angörs 
från Kungsringen. Vägen in på fastigheten utformas så att utryckningsfordon och 
varutransporter kan komma till förskolan. På fastigheten anordnas parkering och 
varumottagning, vilka är skilda från barnens utevistelse. Norr om skolfastigheten 
finns det en befintlig gång- och cykelväg, som kommer att anslutas till förskolan 
och den kommer då att gå i ytterkanten av ett planerat naturområde. Träd med 
mistel finns på detta område. Därifrån kommer det att finnas ingång till skoltomten. 
Öster om skoltomten fortsätter naturområdet, där ett befintligt vattendike och en 
mindre åkerholme samt träd med mistel finns.   
 
För att genomföra projektet för förskolorna krävs att utformning av nybyggnader 
och markanpassning görs hållbart och varsamt så att helheten stämmer med 
omgivningen och dess karaktär. De befintliga värdefulla åkerholmarna och 
vattendiket liksom träd med mistel ska bevaras och skyddas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Illustration över planerad bebyggelse på skolfastigheten 
 
Natur och artskydd 
Planförslaget innebär att arealen för natur utökas inom området. Tre befintliga 
åkerholmar med lövträd finns på planområdet. De erbjuder livsmiljöer för många 
växt- och djurarter. Vattendiket har också särskilda livsmiljöer, som är värdefulla 
för hotade djur- och växtarter men även viktiga för vanliga arter. 
 
Både åkerholmarna och vattendiket omfattas av biotopskydd. Genom att skydda 
dessa värdefulla naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara 
den biologiska mångfalden inom området.  
 
Befintliga träd med mistel finns inom planområdets nordöstra del och ger platsen 
lummighet. De är värdefulla och omfattas av artskyddsförordningen. Träd med 
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mistel skyddas och bevaras inom planområdet. Fällning av mistelträd kräver 
dispens från länsstyrelsen. 
 
Rekreation 
I närområdet finns idrottsplats med bland annat sporthall, fotbollsplaner och ishall. 
Dessutom är det nära till rekreationsområden som exempelvis Kungsörsleden. 
 
Geotekniska frågor 
Nybyggnadernas grundläggning kommer att innebära att markmassor blir över och 
måste bortforslas från området. Byggherren ansvarar för att nödvändiga geotekniska 
undersökningar ska utföras före nybyggandet på planområdet. 
 
Buller 
Den planerade förskolan exponeras av vägtrafikbuller främst från Kungsringen 
söder om planområdet. Norr om området finns Centralvallen med fotbollsplaner. 
 
Struktor Akustik AB har utrett vägtrafikbuller för planområdet och fört resonemang 
om bullerpåverkan från Centralvallen. Bedömningen är att Naturvårdsverkets 
riktlinjer för vägtrafikbuller inte överskrids annat än i en liten del av skolgården 
närmast Kungsringen.  
 
Aktiviteter på Centralvallen pågår främst kvällstid och bedöms inte utgöra någon 
större olägenhet på skolgården. Tillräckligt stora friytor för barnens utevistelse, vila 
och pedagogisk verksamhet bedöms kunna anordnas så att Naturvårdsverkets 
riktlinjer för vägtrafikbuller uppfylls. 
 
Utredningen läggs som bilaga till plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunens vatten- och 
avloppssystem (VA). Den nya fastigheten ansluts till vatten- och avlopp enligt 
gällande taxa för anslutningsavgift. Det planerade området är inte anslutet till 
kommunens VA. 
 
Räddningstjänstens möjlighet till brandvatten ska beaktas. Det finns två befintliga 
brandposter väster om och en befintlig brandpost öster om planområdet. 
Räddningstjänsten bedömer enligt besked att de täcker behovet. 
 
Dagvatten 
Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk för nya byggnader. Detta 
kan leda till ökade dagvattenflöden inom området.  
 
Enligt framtagen dagvattenpolicy för Kungsörs kommun ska dagvattnet i första 
hand omhändertas genom infiltration eller rening inom tomtmark innan det kan 
släppas ut till recipienten. Avrinning från en fastighet eller ett markområde bör efter 
exploatering inte öka jämfört med före exploatering. Dagvattnet ska hanteras inom 
det område där det bildas. Bortledning av dagvattnet ska undvikas. Förorenat 
dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation 
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eftersom det medför risk för förorening av grundvattentäkter. Därför är lokalt 
omhändertagande av dagvatten viktigt så att rening av dagvatten sker innan det når 
andra vattendrag eller Mälaren. 
 
ÅF har på uppdrag av Kungsörs kommun utrett hur situationen för omhänder-
tagandet av dagvatten ser ut före respektive efter exploateringen inom planområdet. 
Utredningen läggs som bilaga till plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Av utredningen framgår att det finns olika valmöjligheter att hantera 
omhändertagande av dagvatten. Området sluttar mot Kungsringen och idag rinner 
dagvatten ytledes över åkermarken. Den förändrade verksamheten kommer att 
innebära att oexploaterade ytor tas i anspråk och hårdgörs.  
  
ÅF har med hjälp av beräkningsverktyget StormTac beräknat föroreningshalter och 
mängder föroreningar i dagvattnet från området före och efter exploatering, inga 
provtagningar av dagvatten är gjorda. Beräkningarna är gjorda baserade på 
områdets ytanvändning före och efter exploatering samt efter upprättande av olika 
dagvattenlösningar. Dagvattenlösningarna renar vattnet och ger lägre 
koncentrationer jämfört med om inga dagvattenlösningar skulle upprättas. Jämfört 
med före exploatering, är nickel, oljeindex och kvicksilver högre i dagvattnet även 
efter genomförda föreslagna dagvattenlösningar men ligger med bra marginal under 
riktvärdet. 
 
Suspenderat material omfattar partiklar som transporteras i suspenderad fas i vatten. 
Suspenderad fas innebär att partiklarna transporteras i vattenfasen men 
sedimenterar med tiden då vattnet står mer eller mindre stilla. Partiklar fungerar 
som bärare av olika ämnen som fäster på partiklarnas yta. Ursprunget för partiklar 
är snösmältning och avrinning från vägar. Dessa partiklar kan innehålla stora 
mängder föroreningar, bland annat tungmetaller, bakterier, salter m.m. 
 
Vid kraftigare regn finns det risk för att vattnet inte kan avledas tillräckligt snabbt 
via dagvattensystemet på fastigheten. Därför är det viktigt att området är höjdsatt så 
att vatten avrinner från byggnaderna.  För att minska miljöpåverkan på dagvattnet 
ska material som inte innehåller miljöskadliga ämnen väljas. 
 
Det är viktigt att detaljprojektering av området görs med beaktande av dagvatten-
lösningar enligt denna utredning och kommunens dagvattenpolicy.  
 
Byggherren ska inför projektering undersöka dagvattenhantering före och efter 
exploatering. Om förorenat dagvatten förekommer ansvarar byggherren för att 
fördröjning och rening av dagvatten ska ske inom planområdet innan infiltration. 
 
Planområdet ingår i avrinningsområden för ytvattenförekomster till Arbogaån 
mellan Galten och Mälaren, vilka ligger norr om planområdet. Vattendragen i 
Kungsör har god kemisk status. Vattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk, 
kemisk och kvantitativ status. Exploateringen får inte leda till att vattenkvalitén för 
någon vattenförekomst försämras. Genomsläppliga och bevuxna markytor är därför 
viktiga för att förebygga dagvattenavrinning och föroreningsspridning till yt- och 
grundvatten.  Byggherren ansvarar för att exploatering och byggåtgärder inte 
medför att vattenförekomster försämras. 
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Värme 
Mälarenergi AB ombesörjer fjärrvärmeanslutning till befintligt system. 

El 
Elledningar finns i närområdet men planområdet är inte anslutet till el. 
Elanslutningen till skolfastigheten kan anordnas från den befintliga 
transformatorstationen vid Ladugårdsvägen. 
 
Data 
Fiberanslutning saknas till planområdet, men möjlighet till det finns. 
 
Avfall 
VafabMiljö ansvarar för avfallshantering i Kungsörs kommun. Utrymme för 
miljörum anordnas i anslutning till förskolorna och ska placeras på fastigheten så att 
sophämtning kan underlättas och utföras säkert. 
 
 
5. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning för MKB 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska en miljöbedömning av 
planen göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan enligt 6 kap. 11 § MB. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 
§ MB och 4 kap. 34 § PBL kopplad till planen därför inte är nödvändig. 
 
Miljökonsekvenser 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap. MB samt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och HVMFS 2015:4. 
Miljökvalitetsnormerna är en del av EU:s vattenförvaltning och ett verktyg för att 
ställa krav på vattnets kvalité. Information om vattenförekomsternas klassning 
återfinns i webbportalen Vatteninformationssystem Sverige, VISS. 
 
Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en viss vattenförekomst ska ha 
vid viss tidpunkt. Huvudregel är att alla vattenförekomsterna ska uppnå god status 
eller potential före 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras. Den 
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden 
för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status.  
Kungsörsåsen utgör dricksvattentäkt för Kungsörs tätort. Tillgången till vatten är av 
god kvalitativ status och av god kemisk grundvattenstatus.  
 
Planområdet ingår i avrinningsområden för ytvattenförekomster både till Arbogaån 
och Mälaren, vilka ligger norr om planområdet.  
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Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö rinner till 
specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form 
av utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön. 
 
ÖP:n lyfter fram att kommunens alla vattendrag ska ha god kemisk och ekologisk 
status. Kommunens sjöar ska skyddas mot förorenat dagvatten. 
Exploateringen får inte leda till att vattenkvaliteten för någon vattenförekomst 
försämras. Genomsläppliga och bevuxna markytor är därför viktiga för att 
förebygga dagvattenavrinning och föroreningsspridning till yt- och grundvatten.   
 
Exploateringen får inte leda till att vattenkvaliteten för någon vattenförekomst 
försämras. Byggherren ska ansvara för att exploatering och byggåtgärder inte 
medför att vattenförekomster försämras. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormerna för luft regleras enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
som syftar till att skydda människors hälsa och miljö. Föroreningsnivåer enligt 5 
kap. 2 § MB får inte överskridas. Miljökvalitetsnormerna för luft reglerar idag 
tillåtna halter av kvävedioxid/kväveoxider, svaveloxid, bly småpartiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. De flesta 
miljökvalitetsnormerna för luft uppnås i de flesta fall, bland annat på grund av 
renare förbränningsmotorer och användning av renare bränslen. Det största 
problemet vid trafikerade vägar är fortfarande högre halter av kvävedioxid och 
småpartiklar.  
  
Kungsörs kommun samarbetar med Västmanlands luftvårdsförbund. 
Tillverkningsindustri och tät trafik saknas i kommunen varför risken för att planens 
genomförande påverkar miljökvalitetsnormerna för luft bedöms som liten. 
 
Naturområde, landskap 
Planens genomförande innebär att en del av nuvarande fritidsområde föreslås bli 
naturområde. Dock förväntas detta inte påverka naturinslag och landskap nämnvärt. 
De värdefulla åkerholmarna och vattenriket samt träd med mistel ska skyddas och 
bevaras, så att inga åtgärder får göras på dem. Fällning av träd med mistel kräver 
dispens från länsstyrelsen. 
 
Säkerhet och trygghet 
Byggnationen för skolverksamhet kommer att ha en positiv inverkan på säkerhet 
och trygghet i området. Planläggningen för förskolan medför möjlighet för familjer 
att ha ordnad tillsyn av sina barn. 
Trafikseparering anordnas inom skolfastigheten och utryckningsfordon ska kunna 
nå till byggnader och övriga delar av fastigheten. 
 
Hälsa och säkerhet 
Under uppförande av nybyggnader till förskolan kan bygge medföra störningar som 
buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner. Framkomligheten på Kungsringen 
under byggtiden kan bli något sämre. 
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Trafiksäkerheten på den del av Kungsringen som ansluter till den nya förskolan och 
det nya bostadsområdet söder om Kungsringen kommer att ses över och eventuella 
åtgärder vidtas. 
 
Buller 
Skolfastigheten ligger norr om Kungsringen. Barnens utevistelse med lek, vila och 
pedagogisk verksamhet sker där. Ljudnivån på skolgården ska uppfylla krav enligt 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller (”Riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik”, september 2017). 

Byggherren ska i projekteringen beakta ljudnivåer både för nybyggnader och 
skolgård så att de uppfyller kraven inför bygglov och startbesked samt i  
färdigställande. 

Buller från arbetsmaskiner under byggtiden bedöms medföra negativa konsekvenser 
på området. Dock bedöms att riktvärden inte kommer att överskridas i någon större 
omfattning. Påverkan sker även på rekreationsområdet till följd av buller och andra 
störningar från byggarbetena. Byggherren bör kunna minimera störningar för 
allmänheten. 
 
Samhällsskydd och beredskap 
Räddningstjänsten bedöms nå till samtliga byggnader inom området. Befintliga 
brandposter finns för brandvattenförsörjning inom området. 
 
 
6. EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kungsörs kommun bekostar den nya detaljplanen för skolverksamhet, 
fastighetsbildning och nödvändiga utredningar samt exploateringens genomförande 
med angöring till förskola, gång- och cykelvägar och iordningställande av 
naturmark. Vidare betalar kommunen projektering och utbyggnad av det allmänna 
vatten- och avloppsnätet fram till anslutningspunkt. Som fastighetsägare svarar 
Kungsörs kommun för och bekostar genomförandet på fastigheten. 
 
Anslutningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten utgår enligt gällande taxa. 
 
Gatukostnader 
Uttag av kostnader för infart (angöring) till skolområdet kommer att regleras om 
fastigheten för skoländamål överlåts till annan fastighetsägare än kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunal mark inom detaljplaneområdet förvaltas av Kungsörs kommun. Ny 
planlagd naturmark blir allmän platsmark och kommer att förvaltas av kommunen. 
 
Kommunala gator och gång- och cykelvägar 
Kommunen bygger ut kommunala gång- och cykelvägar inom ramen för 
exploateringsprojektet och ansvarar därefter för drift och underhåll för dessa. 
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7. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetiden är femton år från det detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 
21-25 § PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 
 
Tidplan för upprättande av detaljplan 

3:e kv 2018 Samråd 
2:a kv 2019 Granskning 
2:a kv 2019 Antagande 

 
Ansvarsfördelning 
Kungsörs kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund ansvarar vidare för myndighetsutövning vid bygglov medan 
lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning. Kungsörs kommun som 
byggherre ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbete inom fastigheten och ska 
utforma anslutning av fastigheten till kommunens mark enligt kommunal standard. 
Kungsörs kommun ansvarar för skötsel av naturområdet. 
 
Huvudmannaskap 
Kungsörs kommun är huvudman för naturmarken, som utgör allmän platsmark med 
gång- och cykelväg. Vidare är kommunen huvudman för z-område, som ska vara 
tillgänglig för allmännyttig körtrafik till skolfastigheten. 
 
Genomförandeavtal 
Om annan utförare tar över genomförande av förskolor kommer Kungsörs kommun 
att hantera detta i ett särskilt genomförandeavtal mellan Kungsörs kommun och 
utföraren, som kommer att beslutas i samband med detaljplanens antagande. 
 
I samband med byggnation svarar Kungsörs kommun för återställande av allmän 
platsmark. 
 
Fastighetsfrågor 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas inom området för att lösa frågor om 
rättning, markåtkomst, ledningsrätt mm kommer lantmäterimyndigheten att hantera 
på uppdrag av att någon ansöker om lantmäteriförrättning efter detaljplanens 
antagande. 
 
Tekniska frågor 
Under byggnationen kan det bli olika störningar, utsläpp till luft och eventuellt 
begränsning av framkomlighet. Byggherren ska ta fram en åtgärdsplan för att 
minimera störningarna under byggprocessen. 
 
Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet: 
Stig Tördahl och Jan Kietzmann. 
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Konsulter som medverkat i planarbetet 
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter: Britt Almqvist och Sven Söderlind 
Arkitekt Aila: Aila Vuorio-Strid 
 
8. REFERENSDOKUMENT 

• Översiktsplanen (ÖP) för Kungsörs kommun 2014 
• Mål för energi och klimatfrågor i Kungsörs kommun 2014 
• Dagvattenpolicy för Kungsörs kommun antagen av KF 2013 
• Kartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU  
• Boverket: Miljökvalitetsnormer i fysisk planering  
• Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndighet i Norra Östersjöns 

vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 

• VISS Vatteninformationssystem Sverige 
• Riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik 

(Naturvårdsverket september 2017) 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Förslag till ny detaljplan DP 205 
Nya Kinnekulle. 
 
Beslut 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den för 
samråd. 
 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslaget till ny detaljplan (KS2018/121) har varit utsänd för samråd mellan den 28 
juni och den 24 augusti 2018. Samtliga handlingar och yttranden finns hos 
Kungsörs kommun. 
 
Yttranden har inlämnats av:  

• Lantmäteriet i Visby 
• Länsstyrelsen i Västmanlands län 
• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Mälarenergi Elnät AB 
• Telia  
• Inkomna godkännanden inom området enligt nedan 
• Inkomna godkännanden från ägare till fastigheter utanför området enligt 

nedan 
• Inkomna yttranden från ägare till fastigheter utanför området enligt nedan 

 
Inkomna yttranden från myndigheter med kommunens kommentarer 
 

Lantmäteriet i Visby 

Lantmäteriet godkänner förslaget till ny detaljplan (DP 205), Nya Kinnekulle. 
Lantmäteriet, division fastighetsbildning 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Överensstämmelse med översiktsplan  
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen 
avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla texten i 
planbeskrivningen med en motivering till varför planförslagets syfte inte kan 
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tillgodoses på angivna utvecklingsområden för offentlig service och skola som 
återfinns i kommunens gällande översiktsplan. 
Kommunen bör visa att behovet av en förskola inte kan tillgodoses på annan mark 
än jordbruksmark. Se gällande praxis i dom P 1119-17 beslutad i mark- och 
miljööverdomstolen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar och förtydligar plan- och 
genomförandebeskrivningen.  
Den gällande detaljplanen (PL 88) för planområdet anger fritidsändamål men 
området används provisoriskt för jordbruk. Området hänger inte ihop med några 
större sammanhängande marker, vilket gör det svårt att driva ett rationellt och 
ekonomiskt jordbruk där. Den aktuella marken kan därför utifrån läge och 
beskaffenhet inte bedömas utgöra sådan brukningsvärd jordbruksmark som 
bestämmelserna i 3 kap. 4 § MB syftar till att skydda. 
För att understödja den service som kommunen ansvarar för är det viktigt att 
förskoleverksamhet kan etableras.  
Enligt besked från MMÖD 20180910 finns det inget mål P1119-17 om 
jordbruksmark. 
 

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att: 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken: Miljökvalitetsnormen (MKN) för 
vatten får inte riskeras att försämras i och med exploateringen. Länsstyrelsen 
efterfrågar därför en tydligare beskrivning om hur kommunen planerar att fördröja 
dagvattnet och hur rening av dagvattnet ska bedrivas där rening av vatten är i behov. 
Kommunen bör redovisa föroreningssituationen i planområdet innan och efter 
exploateringen, innefattande eventuella åtgärder. Detta kan t.ex. göras i form av en 
dagvattenutredning. 
Länsstyrelsen saknar även information i planbeskrivningen om vilken/vilka 
vattenförekomst/-er som berörs av planen. Vattenförekomster som är berörda kan 
både vara ytvatten och grundvatten. Ytterligare bör information om 
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finnas med i planbeskrivningen. 
 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 
Natur - Biotopskydd 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att de båda biotopskyddade åkerholmarna 
som finns på planområdet bevaras. Det dike som omnämns i planbeskrivningen 
omfattas med största sannolikhet också av det generella biotopskyddet. Dock krävs 
ett fältbesök eller bättre bilder för att styrka det med säkerhet. Det är därför positivt 
att kommunen avser att lämna diket orört. Länsstyrelsen vill dock påpeka att 
igenläggning av diket eller åtgärder i diket kan kräva dispens och Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet bör kontaktas inför sådana åtgärder. Att åkerholmarna och diket 
omfattas av biotopskydd och vad biotopskyddet innebär bör omnämnas i 
planbeskrivningen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 
Natur - Artskydd 
Länsstyrelsen noterar även att flera träd med mistel finns i och utanför 
planområdet. De blå punkterna, se bilaga 1, representerar mistelobservationer från 
artportalen. Det är lämpligt att mistlarna omnämns i planbeskrivningen med en 
upplysning om att de omfattas av artskyddsförordningen och vad det innebär. 
Med anledning av att det finns flera naturvärden på planområdet som omfattas av 
skydd enligt miljöbalken så efterfrågar Länsstyrelsen en tydligare beskrivning av 
dessa naturvärden samt en utvärdering om hur de kommer att påverkas av planens 
genomförande. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 
Samhällsskydd och beredskap 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med ett 
avsnitt om hur planområdet förhåller sig till förutsättningar för 
räddningsingripanden och till befintliga brandposter. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande- 
beskrivningen. 
 
Miljö - Trafikbuller  
Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa hur ljudnivån på skolgården 
förhåller sig till Naturvårdsverkets riktvärden i vägledningen ”Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik" (September 2017). I det fall att riktvärdena inte 
uppfylls bör lämplig skyddsåtgärd framgå. 
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Kommentarer: Trafikbullerutredning har tagits fram och läggs som bilaga i plan- 
och genomförandebeskrivningen. Kungsörs kommun kompletterar plan- och 
genomförandebeskrivningen samt plankartan.  
 
Miljö - Dagvatten 
Planområdet består idag av åkermark/naturmark. Vid exploatering av området 
utökar andelen hårdgjord yta (t.ex. tak, vägar, parkeringar) inom avrinningsområdet, 
vilket medför en ökad avrinning. Eftersom marken idag utgörs av åkermark 
kommer troligtvis halterna av föroreningar i området att öka efter exploatering. En 
ökad avrinning tillsammans med ökade halter av föroreningar innebär en risk för att 
föroreningar (t.ex. metaller) i högre grad transporteras till 
recipient/vattenförekomst. Dagvattnet behöver därför fördröjas och renas inom 
planområdet. 
Kommentarer: Dagvattenutredning har tagits fram och läggs som bilaga i plan- 
och genomförandebeskrivningen. Kungsörs kommun kompletterar plan- och 
genomförandebeskrivningen samt plankartan.  
 

Miljö - Radon 
I planbeskrivningen bör kommunen redovisa om byggnader ska uppföras 
radonsäkert eller inte. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande- 
beskrivningen samt plankartan.  
 

Övrigt 
Plankartan saknar angiven lagstiftning som plankartan är reglerad enligt. 
Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-
beskrivningen samt plankartan.  
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ser inga hinder till den föreslagna 
ändringen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på inlämnat 
förslag. 
 
Mälarenergi Elnät AB 

Mälarenergi har godkänt förslaget. 
 

Telia Company AB 

Telia har godkänt förslaget. 
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Inkomna godkännanden inom området 
 
Rättigheter inom området 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-27/185.2 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-62/1910.1 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 
 
Fastighetsägare/innehavare till Älvkarleby Västanån 6:19 
Avtalsservitut 19-IM2-78/15165.2 
Till förmån: Älvkarleby Västanån 6:19 
Belastar: Kungsör 3:1 

Fastighetsägaren till Älvkarleby Västanån 6:19 godkänner planförslaget. 

 

Fastigheter utanför området 
Inkomna godkännanden från ägare till fastigheter utanför området 
Yttrande 1 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget. 

Yttrande 2 

Fastighetsägarna godkänner planförslaget.   

Yttrande 3 

Fastighetsägarna godkänner planförslaget.   

Yttrande 4 

Fastighetsägaren godkänner planförslaget.   
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Inkomna yttranden från ägare till fastigheter utanför området 
 

Yttrande 5 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   
 
Synpunkter på ”Nya Kinnekulle” Dok-id: KS 2018/248 
Alternativ Ulvesund 
Kungsörs Kommun har en stor "anläggning” ute vid Ulvesund och som 
kommuninvånare anser vi att det är fel att inte anpassa och använda befintlig 
anläggning. Området är perfekt för barn ur trafik- och miljösynpunkt. Närhet till 
skog och öppna grönytor är bästa tänkbara. Som kommuninvånare är vi mån om att 
kommunen skall ha en god ekonomi, så att skola och omsorg skall kunna drivas och 
utvecklas i framtiden. 
Synpunkter på Förslag Nya Kinnekulle KS2018/248.  
Vi godkänner inte förslaget utan att ett antal krav uppfylls. 
1. Störande Ljudnivå från verksamhet vid Nya Kinnekulle 
Placering av byggnader och friytor för lek och utevistelse kommer nära tomterna 
Lidret 1-6 och boende kommer att få problem med störande ljudnivå. Som exempel 
upplever vi idag hög ljudnivå från Västerskolan 100 m bort. Vi vill se förslag på 
lösning av buller-/ljud-dämpning vid Nya Kinnekulle. 
2. Trafiksituation Ladugårdsvägen 
Idag har vi extratrafik på Ladugårdsvägen, morgon och eftermiddag pga lämning 
och hämtning av barn till/från Västerskolan med förskola. Ladugårdsvägen är en 
smal väg/gata och framkomligheten blir snabbt begränsad med bilar parkerade 
längs gatan och vintertid med snö är det än värre. Små barn i området utsätts för 
stor trafikfara. Området Nya Kinnekulle måste därför få smidiga/enkla lösningar för 
föräldrar att lämna sina barn vid biltransport. Biltrafik via Ladugårdsvägen till skola 
och förskola måste minskas. 
3. Smidiga/enkla biltransporter till Nya Kinnekulle. 
Skapa möjlighet att lämna/hämta via parkering vid ishallen och via GC-väg till 
förskolan. Parkeringen är lågt belagd vardagar, morgon och eftermiddagar. Skapa 
även GC-väg mellan förskolan och parkering vid Vårdcentralen 1. Även den 
parkeringen är lågt belagd vardagar, morgon och eftermiddagar. Vi vill se lösningar 
på biltransporterna till och från Nya Kinnekulle så att inte biltransporterna sker via 
Ladugårdsvägen. 
 

Kommentarer: På Ulvesundsområdet finns det redan en förskola och det planeras 
för ytterligare en. Kommunen växer och antalet barn i förskoleålder har blivit fler 
och kommer att öka ytterligare.  
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Förutom den befintliga bebyggelsen i området så byggs det ett nytt område söder 
om Kungsringen. Det planeras även för ytterligare ett nytt område i anslutning till 
detta.  Kungsörs kommun anser att förskola är en samhällsservice som bör vara 
nära större bostadsområden så att det underlättar för familjer som behöver 
barnomsorg. 
Den planerade förskolan innebär inte betydande olägenhet vad gäller ljudnivå från 
förskoleverksamheten, trafik, buller m.m. för omgivningen i ett tätbebyggt område. 
Naturligtvis kan förskolebarn som vistas utomhus innebära en viss förhöjd ljudnivå. 
Dock bedrivs förskoleverksamheten endast på dagtid under vardagar. Det kommer 
dessutom att ställas krav på byggherren att beakta dessa frågor i projekteringen. 
Nya bostäder tillkommer på närområdet varför efterfrågan om förskoleplatser är 
stor. Kommunen har tagit fram vägtrafikbullerutredning för att säkerställa att 
förskolan klarar Naturvårdsverkets riktlinjer om vägtrafikbuller. 
Separat infart till förskolans tomt kommer att anläggas från Kungsringen. Utrymme 
för räddningstjänsten och varutransporter samt parkering kommer att finnas på 
tomtmark. Norr om förskolans fastighet ligger en befintlig gång- och cykelväg. 
Därifrån finns det möjlighet att nå den planerade förskolan.  
 

Yttrande 6 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   
Bilaga 1. 
Synpunkter gällande DP205 3:1, Nya Kinnekulle 
Vi anser att det är totalt förkastligt att bygga gällande denna DP205, då det som vi  
ser det, finns två betydligt bättre alternativ 
 
Alternativ 1: Som vi ser på saken så har Gersillaområdet (f.d. Ulvesunds gymnasiet) 
stora förutsättningar. Då det redan finns befintligt: 

• Vatten 
• Avlopp 
• P-platser 
• Användbara byggnader 
• Och förmodligen även fiber 
• Samt en nyligen påkostad cykelbana som anlöper området 

 
Dessutom närheten till skog och natur för barns utveckling och skapande. Som det 
ser nu, med pågående och kommande utbyggnad av bostadsområden söder om 
Kungsringen. Så får detta område sin närhet till Gersilla Detta förslag anser vi bli 
betydligt mera kostnads effektivt. Då vår kommun inte visat de bästa boksluten. 
 
Alternativ 2 är att man förlägger förskolan närmare äldreboendet Södergården. 
Detta för att flera positiva fördelar uppnås. 
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Så som: 
• Befintlig p-plats som redan finns på Södergården och utnyttjas väldigt 

sparsamt kan användas vid hämning och lämning av barn. Även p-platsen 
tillhörande hockeyhallen är tillgänglig dagtid. 

• Kommunen spar pengar, då ingen väg som korsar gång och cykelbanan 
behöver byggas. 

• Att bygga en ny infart som korsar gång och cykelbana ses som en stor 
olycksrisk, då det idag far fram mopeder i höga hastigheter på denna 
cykelbana. Trots förbud. 

• Närheten till Södergården medför en naturlig koppling mellan barn och 
äldre. Detta ger av erfarenhet en positiv livskvalitet för de flesta äldre. 
Barnen ges möjlighet att möta tidigare generationer. Man förlägger 
byggnaden så att lekområdet möter Södergården. 

 
Svar samt motivering önskas från beslutsfattare då vi anser att detta är mycket 
kostnadseffektivare än DP205. Sedan florerar ett ryckte att beslut redan är tagna, 
om så skulle vara fallet så är det djupt beklagligt. 
 
Kommentarer: Vid planläggning görs en lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- 
och bygglagen (PBL). En bedömning ska göras såväl för tillkommande som 
befintlig bebyggelse utifrån gällande regelverk. Kungsörs kommun anser att det är 
angeläget att kommunens fastigheter används effektivt och ekonomiskt. På 
Ulvesundsområdet finns det redan en förskola och det planeras för ytterligare en.  
Kommunen växer och antalet barn i förskoleålder har blivit fler och kommer att 
öka ytterligare. Översiktsplanen anger att skolverksamheten ska präglas av ett 
flexibelt förhållningssätt för att kunna bemöta en varierande efterfrågan och en 
föränderlig omvärld.  
Förutom den befintliga bebyggelsen i området så byggs det ett nytt bostadsområde 
söder om Kungsringen. Det planeras även för ytterligare ett nytt bostadsområde i 
anslutning till detta.  Kungsörs kommun anser att förskola är en samhällsservice 
som bör vara nära större bostadsområden så att det underlättar för familjer som 
behöver barnomsorg. 
Kungsörs kommun bedömer att byggnadernas placering är optimal med tanke på 
placering av förskolabyggnaderna med gård för lek och utevistelse. Till detta 
kommer områdets värdefulla naturmiljöer med åkerholmar och träd med mistel 
samt vattendike, som delar området. Dessutom behövs plats för räddningstjänsten 
och varutransporter samt parkering.  
Förskolan är social service som kommunen erbjuder. Närheten till bostäder är 
därför viktig  för att föräldrar ska få rimlig möjlighet att lämna och hämta barn i 
förskolan. 
Befintligt naturområde finns mellan bostäder på kvarteret Lidret och den planerade 
förskolans tomt. Förskolan bedöms inte innebära betydande olägenhet vad gäller 
ljudnivå från förskoleverksamheten, trafik, buller m.m. för omgivningen i ett 
tätbebyggt område. Naturligtvis kan förskolebarn som vistas utomhus innebära en 
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viss förhöjd ljudnivå. Dock bedrivs förskoleverksamheten endast på dagtid under 
vardagar. Det kommer dessutom att ställas krav på byggherren att beakta dessa 
frågor i projekteringen. 
Trafiken är separerad till förskolan och går inte genom något bostadsområde, 
varför den inte anses innebära betydande olägenhet för omgivningen i närliggande 
områden. 
I arbetet att med ta fram ett förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda 
med de kända sakägare som berörs och låta dem granska planen innan kommunen 
antar den enligt PBL. 
 

Yttrande 7 

Fastighetsägarna  godkänner planförslaget.   
Tillgängligheten för allmänheten att nå åkerholmen Kinnekullen bör finnas kvar. 
 

Kommentarer: Planområdet kommer att vara tillgängligt för allmänheten. 
 

Yttrande 8 

Fastighetsägarna godkänner inte planförslaget.   

Byggnaden bör flyttas rakt österut mot vårdcentralen, liksom vägen som bör gå ut 
mot Torsgatan. En bullervall/vägg bör sättas upp för vårt hus, för den ökade 
trafikeringen. Den bör bekostas av kommunen.  
 

Kommentarer: Kungsörs kommun bedömer att byggnadernas placering är optimal 
med tanke på placering av förskolabyggnaderna med gård för lek och utevistelse. 
Till detta kommer områdets värdefulla naturmiljöer med åkerholmar och träd med 
mistel samt vattendike, som delar området. Dessutom behövs plats för 
räddningstjänsten och varutransporter samt parkering. Förskolan är social service 
som kommunen erbjuder. Närheten till bostäder är därför viktig för att föräldrarna 
ska få rimlig möjlighet att lämna och hämta barn i förskolan. 
Trafiken är separerad till förskolan och går inte genom något bostadsområde, 
varför den inte anses innebära betydande olägenhet för omgivningen i 
näraliggande områden. 
Placering av förskolebyggnader med gård bedöms inte innebära betydande 
olägenhet med trafik, buller mm för omgivningen i ett tätbebyggt område. Därför är 
störningsskydd inte aktuellt på området.Med tanke på värdefulla naturinslag kan 
nybyggnader inte flyttas österut, då den östra delen av planområdet inte är 
tillräckligt stort.  
Planområdets östra del planeras som naturområde med tanke på ett vattendike, 
som i nord-sydlig riktning går genom det. Diket lämnas orört med hänsyn till 
miljövärden såsom biotopskydd. Vidare finns det en åkerholme och träd med mistel 
inom detta område. 
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Infart till förskolan planeras från Kungsringen vilket gör det gynnsammare och 
enklare för många att komma till den. Även varutransporter till förskolan 
underlättas betydligt av att angöring sker från Kungsringen.  
 

 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter 
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Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Rapport placering av överskottslikvid (KS 
2019/270) 
En stor del av den överskottslikvid kommunen haft men som inte 
gett någon avkastning har nu placerats. Ett uppdrag gavs till 
Sparbanken Västra Mälardalen att med en tidshorisont på 2-5 år 
placera 130 mkr med tyngdpunkt på 2-3 års sikt för att inte binda 
upp likviden på för lång tid. I förutsättningarna låg också att stor 
hänsyn ska tas till risk och målsättningen var att överträffa 
åtminstone 1-1,5 procent i avkastning.  

Totalt har 127 mkr placerats nominellt till ett anskaffningsvärde av 
129,9 mkr. Avkastningen beräknas till ca 2,8 % eller 3,5 mkr per 
år tills de olika placeringarna löper ut.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-08
• Bilaga placeringstabell

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna 



 

RAPPORT 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-07-08 KS 2019/270 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Bo Granudd, ekonomichef  
  
 
 
 

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 

Rapport placering av överskottslikvid 
I enlighet med muntliga besked från de största politiska partierna har vi nu 
lyckats placera en stor del av den överskottslikvid kommunen haft men som inte 
gett någon avkastning. Ett uppdrag gavs till Sparbanken Västra Mälardalen att 
med en tidshorisont på 2-5 år placera 130 mkr med tyngdpunkt på 2-3 års sikt för 
att inte binda upp likviden på för lång tid. I förutsättningarna låg också att stor 
hänsyn ska tas till risk och målsättningen var att överträffa åtminstone 1-1,5 
procent i avkastning.  
 
Totalt har 127 mkr placerats nominellt till ett anskaffningsvärde av 129,9 mkr. 
Avkastningen beräknas till ca 2,8 % eller 3,5 mkr per år tills de olika 
placeringarna löper ut. Bifogat finns en redovisning och kortfattad beskrivning av 
vilka placeringar som gjorts. 
 
 
 
 
Bo Granudd 
Ekonomichef 
 



Placering av 130 mkr, Kungsörs kommun 2019 - 2024

011b Placeringsförslag 2019 tabell 2019-08-26

Instrument
Förslag till 
placering Ansk.värde Rating Löper till

Löptid 
år

Ber.ränta 
nuv.ränte-

läge
Ber.årlig 

intäkt
Total intäkt, 

exkl kursförändr Kategori

Fastpartner AB 10 000 000 10 496 940 BB 2020-09-06 1,3 1,39% 139 000 180 700 Fastighet
Corem Property 20 000 000 20 568 094 bb 2021-03-01 1,8 3,24% 648 000 1 166 400 Fastighet
Fastpartner AB 15 000 000 15 305 966 BB 2021-09-15 2,4 1,75% 262 500 630 000 Fastighet
Klövern AB 20 000 000 20 074 969 bb 2021-11-24 2,5 1,65% 330 000 825 000 Fastighet
Klövern AB 20 000 000 20 337 401 bb 2022-04-04 2,9 3,60% 720 000 2 088 000 Fastighet
Fastpartner AB 12 000 000 12 369 090 BB 2022-05-30 3,1 1,95% 234 000 725 400 Fastighet
Opus group 5 000 000 5 212 637 bb- 2022-05-31 3,1 2,33% 116 500 361 150 Besiktning fordon
Sirius international 15 000 000 15 315 250 BBB 2022-09-22 3,5 3,55% 532 500 1 863 750 Försäkr, återförsäkring
Klövern AB 5 000 000 5 084 055 bb 2023-06-21 4,19 5,80% 290 000 1 215 100 Fastighet
Heimstaden 5 000 000 5 155 130 bb+ 2024-10-11 5,49 5,38% 269 000 1 476 810 Fastighet
Totalt 127 000 000 129 919 532 2,79% 3 541 500 10 532 310



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Lena Dibbern, Arboga kommun 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Fördjupad samverkan – Budget- och skuld-
rådgivning (KS 2019/241) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjäns-
tens ansvarsområden utretts. Bland annat har en utredning om för-
utsättningarna för en gemensam budget- och skuldrådgivning i 
Västra Mälardalen initierats.  

Det förslag som nu finns om fördjupad samverkan i dessa frågor 
omfattar Arboga och Kungsörs kommuner. Arboga kommun har 
två handläggare med utbildning inom området.  

Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 
30 procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag 
görs via Västerås stad. 

Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksam-
heten hanteras av Arboga för båda kommunernas räkning.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03
• Socialnämndens protokoll 2019-06-18 § 65

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 
- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgiv-

ning mellan kommunerna Arboga och Kungsör
- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om

detta.

Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 

Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar 
motsvarande beslut. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 65 
Fördjupad samverkan – Budget- och skuld-
rådgivning (SN 2019/91) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjäns-
tens ansvarsområden utretts. Bland annat har en utredning om för-
utsättningarna för en gemensam budget- och skuldrådgivning i 
Västra Mälardalen initierats.  
 
Det förslag som nu finns om fördjupad samverkan i dessa frågor 
omfattar Arboga och Kungsörs kommuner. Arboga kommun har 
två handläggare med utbildning inom området.  
 
Syftet med att föreslå en gemensam budget- och skuldrådgivnings-
verksamhet mellan Arboga och Kungsör är att  

- minska sårbarheten då Arboga kan ha två handläggare som på 
delar av sina tjänster arbetar med denna verksamhet. Samver-
kan kan också ske med Köpings kommun även om de har 
handläggningen i egen regi  

- säkerställa att denna nyckelkompetens finns inom kommuner-
nas verksamhet 

- underlätta ärendehanteringen då närheten mellan kommunerna 
kortar restiderna och mer tid kan läggas på handläggningen.  

 
Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 
30 procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag 
görs via Västerås stad. 
 
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksam-
heten hanteras av Arboga för båda kommunernas räkning.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 
 
Beslut  Socialnämnden förslag: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgiv-

ning mellan kommunerna Arboga och Kungsör 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-06-18  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om 
detta. 

 
Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar 
motsvarande beslut. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-06-03 SN 2019/91 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  
 
 
 

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 

Förslag om Gemensam budget- och skuldrådgiv-
ning mellan Arboga och Kungsörs kommuner inom 
ramen för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen  
Den 31 augusti 2016 tecknades en avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete 
mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Bakgrunden har varit en poli-
tisk enighet om att ytterligare samverkan behövs för att kommunerna ska klara 
sina framtida uppdrag och få skattemedlen att räcka till mer. Ytterligare vägle-
dande principer för arbetet är bl.a. medborgarperspektiv och skalfördelar. 
 
Inom ramen för fördjupad samverkan har ett flertal av socialtjänstens ansvarsom-
råden utretts, bl.a. har en utredning om förutsättningarna för en gemensam bud-
get- och skuldrådgivning i Västra Mälardalen initierats.  
 
Enligt ett beslut mellan förvaltningscheferna i KAK beslutades att varje kommun 
skulle ta hem verksamheten till sin kommun och att anställa varsin handläggare 
och att en samverkan mellan kommunernas handläggare skulle ske.  
 
Då nuvarande förvaltningschef började sin anställning i början av 2018 ifrågasat-
tes rimligheten i att varje kommun tog hem verksamheten och byggde upp den i 
egen regi p.g.a. sårbarheten som då skulle uppstå i verksamheten.  
 
Kontakter togs med verksamheten i Västerås och även deras chef avrådde oss att 
vi skulle anställa en budget- och skuldrådgivare i varje kommun då en sådan 
samverkan utifrån bl.a. svårigheten att få verksamhetsystemet gemensamt om var 
och en hade en egen handläggare.  Kungsörs kommun har av den anledningen 
förlängt avtalet med Västerås kommun. 
 
Det som framkommit i de förnyade diskussionerna om hur verksamheten bör 
byggas upp inom ramen för fördjupad samverkan är att Köpings kommun är nöjd 
med sitt nuvarande verksamheten, de har en halvtidstjänst som på den andra hal-
van av sin tjänst arbetar inom Budget- och skuldrådgivningen i Västerås stad. De 
har således ingen önskan att för närvarande gå in i en fördjupad samverkan i 
denna fråga men kan tänka eventuellt i framtiden ansluta till denna verksamhet.  
 
Arboga kommun byggde enligt det tidigare beslutet upp en egen handläggning 
med en handläggare för budget- och skuldrådgivning vilket är en sårbar situation. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-06-03 SN 2019/91 
 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 

De fortsatta dialogerna har därför handlat om att Arboga och Kungsör bygger 
upp en gemensam verksamhet. Arboga har nu utbildat ytterligare en handläggare 
i denna verksamhet. 
 
Syftet med att nu föreslå en gemensam Budget- och skuldrådgivningsverksamhet 
mellan Arboga och Kungsör är således att minska sårbarheten då Arboga i en 
gemensam verksamhet kan ha två handläggare som på delar av sina tjänster arbe-
tar med denna verksamhet. Samverkan kan också ske med Köpings kommun 
även om de har handläggningen i egen regi. Ett annat syfte är att säkerställa att 
denna nyckelkompetens finns inom kommunernas verksamhet. 
 
Utöver dessa vinster kommer även ärendehanteringen underlättas p.g.a. närheten 
mellan kommunerna vilket i sig innebär att restiderna avkortas och mer tid kan 
läggas på handläggningen.  
 
Arboga kommun arbetar i verksamhetssystemet Boss, vilket också sker i Väster-
ås. Kungsörs kommun kan på ett enkelt sätt kopplas på Arbogas verksamhets-
system. Kungsörs andel i en gemensam verksamhet kommer att uppgå till 30 
procent av en tjänst vilket motsvarar det tjänsteköp som idag görs via Västerås 
stad. 
 
Organisatoriskt föreslås att budget- och skuldrådgivningsverksamheten hanteras 
av Arboga för båda kommunernas räkning.  
 
Kungsörs kommun tecknar avtal med Arboga kommun om motsvarande 30 
procent av en tjänst som budget- och skuldrådgivare. Årliga avstämningar av 
avtalet kommer att ske. 
 
Förslag till beslut   
Socialnämnden förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- godkänna samverkan om gemensam budget- och skuldrådgivning mellan 

kommunerna Arboga och Kungsör 
- ge socialchef Lena Dibbern ges i uppdrag att teckna avtal om detta. 
 
Detta gör inom ramen för fördjupad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar motsvarande beslut. 

 

 

Lena Dibbern 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anette Gårlin, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm, Ingrid Schiller, Irene Berglund, Claes-Urban 
Boström, Anne-Britt Hanson Åkerlund, akten Utdragsbestyrkande 

§ 
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar 
för Kungsörs kommun 2019  
(KS 2018/509) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
skriva under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på t.ex. bank- 
och plusgiro, checkar och deklarationer. Ett nytt beslut krävs efter 
byte av personer på olika poster.  
Beslutet ersätter tidigare beslut 2018-12-20 § 215. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 
ekonomiska handlingar under 2019: 

a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt:
Anette Gårlin, Ingrid Schiller, Annika Nilsson, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm och Irene Berglund

Tecknandet görs alltid av två i förening.

b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Anette
Gårlin, Annika Nilsson eller Margareta Larsson.

Tecknandet görs av en person.

c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande):
kommundirektören, HR-chefen och ekonomichefen.

Tecknandet görs av en person.
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De bemyndigade, akten

Utdragsbestyrkande 

§ 
Fullmakt att föra kommunens talan 2019 
(KS 2019/273) 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt 
att föra kommunens talan. Det senaste beslutet behöver ändras då 
nyrekrytering av ekonomichef skett. Detta beslut ersätter tidigare 
fattat beslut 2016-12-19 § 271, inga förändringar har skett sedan 
dess. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att för kommun-
styrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2019 
- vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndig-

heter – kommunchefen Claes-Urban Boström, ekonomichefen
Anette Gårlin samt tekniska chefen Stig Tördahl var för sig
eller de som de genom delegationsbeslut förordnar i sitt ställe,

- 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 2016-12-19 § 271 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2019-09-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 - 
Brottsofferjouren Västmanland (KS 2019/242) 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag 
för verksamhetsåret.  

Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med såväl offentlig som 
annan ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. 
Allt för att öka kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och 
för att bidra till förbättrade förutsättningar för målgrupperna.  
Idag ser bidragen olika ut från länets kommuner - några ger 2 
kronor/capita medan andra ger 7 kr/capita. Oavsett vad respektive 
kommun ger i bidrag får idag samtliga länsinvånare i Västmanland 
samma slags hjälp från oss, vi upplever det oetiskt att göra annat.  

Vi har - utifrån riktlinjer från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige 
- enats om att för 6 kr/capita från respektive kommun kan vi erbjuda
samt ge god kvalitet till respektive kommuninnevånare i
Västmanland. Ett krav från Brottsofferjouren Sverige är att det finns
avlönad samordnande personal på varje jour- det för att kunna
garantera brottsutsatta, vittnen och anhöriga likvärdigt stöd av god
kvalitet oavsett var denne bor i länet eller i Sverige.
De kommunala bidragen är- förutom ett minimalt verksamhetsstöd
från Brottsoffermyndigheten - de enda medlen vi har för att bedriva
vår verksamhet.

Vi äskar 6 kr/capita (52 002 kr) för verksamhetsår 2020 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Brottsofferjourens ansökan med förtydligande
• Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2019.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 52 002 
kronor för verksamhetsåret 2020. 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 
• 4 juni 2019, § 7, beslutat om fördelning av bidragen till

sommarlovsaktiviteter 2019. Dnr KS 2019/210
• 19 juni 2019, § 8 beslutat om bidrag till studieförbunden 2018.

Dnr KS 2019/92

Socialchefen har den 24 – 30 juni § 9, förordnat följande personer 
att utöver egen tjänst vara socialchef för socialförvaltning under 
socialchefens semester: 
• Kommundirektören Claes-Urban Boström 24 – 30 juni 
2019

Dnr KS 2019/239 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 

Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i 
år 29 ansökningar om flagga lämnats in. Tre har fått varsin flagga i 
samband med nationaldagsfirandet. Dnr KS 2019/226 

Kommundirektör Claes-Urban Boström har skickat ett yttrande 
gällande Arbetsförmedlingens Närvaro i Västmanlands kommuner. 
Dnr KS 2019/231 

Miljöstrategen Therés Andersson har den 30 april 2019 skickat in 
slutrapporter till länsstyrelsen för LONA- projekten: 
• Skogsstrategi för kommunägda skogar
• Friluftsliv för fler – tillgängliggörande av naturområden
• Groddjursinventering
Dnr KS 2016/418, 2014/394

SKL meddelar att den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, MBL att gälla. Utökad fredsplikt 
gäller på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid 
rättstvister. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i 
arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd.  

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Kungsörs kommun – Allsång på Ekuddens camping den
15 juni 2019. Dnr KS 2019/228

• Kungsörs kommun – Midsommarfirande med
midsommarstång, dans samt lek på Kungsudden.
Dnr KS 2019/225

• Cirkus Rhodin – föreställning 2019-07-01 klockan 19- 20.45
vid gamla Folkets park. Dnr KS 2019/237
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• Offentlig tillställning i Pinnparken – familjedag med före-
ningar som visar upp sig, tipspromenad, barnteater, ankrace 
m.m. under Kungsörsdagarna 2019-08-31. Dnr KS 2019/271 

• Samfundet Frälsningsarmén Ideell Förening – uppställning av 
insamlingsbox för kläder och textilier på olika platser i 
Kungsörs kommun under perioden 2019-08-24 – 2020-12-31. 
Dnr KS 2019/279 

• Kungsörs Pub &Restaurang – serveringstält på Stortorget i 
samband med Kungsörs dagarna 2019-08-30 – 2019-08-31. 
Dnr KS 2019/133 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Skanska Industrial Solutions – justera beläggningar på 
Kungsgatan mellan 27/5 – 28/7 2019. Dnr KS 2019/13 

 

Västmanlands Kommuner och Landsting informerar om att 
Kungsörs kommun ska betala 230 000 kronor i förbundsavgift 
2020. Dnr KS 2019/244 

Thomas Andersson har skickat in en namninsamling till 
kommunen – Rädda Karlskolans gymnastiksal. Den har 
överlämnats till kommunalrådet Mikael Peterson.  
Dnr KS 2019/234 

 

Protokollsutdrag från: 

• KF Arboga 2019-06-13 § 75 Revidering av reglemente för 
revisionen i Västra Mälardalens kommunalförbund.  
Dnr KS 2019/189 

• KF Arboga 2019-06-13 § 74 Revidering av förbundsordning 
för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2019/189 

• KF Köping 2019-06-17§ 84 Reviderad förbundsordning samt 
justerat revisionsreglemente för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund. Dnr KS 2019/189 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Kungsörs Grus AB 2019-04-09 § 1–11. Dnr KS 2019/135 
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• KFAB:s årsstämma 2019-06-03 § 1- 11 

•  KFAB 2019-06-10 § 1917-1924 

• Arbogaåns vattenförbund 2019-05-29 § 1-19 

• Kommunrevisionen 2019-06-12 § 7-9 
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Grönområdet vid Runna. Dnr KS 2019/233 

• Badet på Skillingeudd. Dnr KS 2019/247 

• Cykelled från Kungsör till Hjälmare kanal.  
Dnr KS 2019/256 

• Vid avstängning av vatten i Valskog - dela ut lappar i 
brevlådorna. Dnr KS 2019/257 

• Bättre information vid vattenavstängning i kommunen.  
Dnr KS 2019/258 

• Parkeringskaos på Sågvägen. Dnr KS 2019/261 

• Skrotbil på parkeringen vid Karlavägen. Dnr KS 2019/262 

• Nedfallet träd. Dnr KS 2019/263 

• Angående brandstationen. Dnr KS 2019/265 

• Staket vid Bottens badplats. Dnr KS 2019/275 

• Brist på information gällande vatten/avlopp. Dnr KS 
2019/274 

• Förslag på paddelled Örebro – Stockholm. Dnr KS 
2019/277 

• Skräpigt vid järnvägsbron mot Köping. Dnr KS 2019/284 

• Ställplatser vid båtklubben? Dnr KS 2019/282 
 

Undertecknade avtal: 

Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med: 

• Diversey Sverige AB - Förlängning av avtal Maskindiskmedel. 
Avtalstid: 2019-07-20 -  2020-07-19. Dnr KS 2019/260 
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• Berendsen Textil Service AB - Förlängning av avtal avseende 
cirkulationstvätt. Avtalstid: 2019-07-01 - 2020-03-31.  
Dnr KS 2019/280 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

 

• 19:12 Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya 
regler om producentansvar för förpackningar och returpapper  

• 19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod  

• 19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad 
inkomst vid lön under lov  

• 19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård  

• 19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020  

• Överenskommelse om Krislägesavtal  

• 19:31 Regelverk och ränta för RIPS  

• 19:33 Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL 
 

 

 
 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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