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Kommunstyrelsen

Förslag till justerare:

Niklas Magnusson

Förslag till ersättare för justerare:

Madelene Fager
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Onsdagen den 22 april 2020, klockan 15.00 på
kansliet
Informationsärenden
Dnr
KS 2020/120
• 16.00 Borgensåtaganden, KKTAB, KVAB
Rune Larsen VD KKTAB (inför beslutsärende 7)
KS 2018/32
• Fastställd vägplan - väg 56
• Ekonomi
• Fördjupad samverkan
• Jämställdhetsrådet
KS 2020/109
• Läget med Covid - 19
Ärenden till kommunfullmäktige
Svar på motion – sänkt bygglovstaxa för energieffektivt
byggande
Svar på motion - Kungsörs Folkets Park
Svar på motion – Varningssignaler i Valskog
Svar på medborgarförslag - Inför P-skiva i centrum
Revidering av taxor för uthyrning av samlingslokaler
KKTAB- Ansökan om utökat borgensåtagande
KVAB - Ansökan om utökat borgensåtagande
Kungsörs Grus – Årsredovisning 2019
VafabMiljö Kommunalförbund - Årsredovisning 2019

Dnr
KS 2019/101

Ärenden till kommunstyrelsen
Nya villatomter i Valskog
Försäljning av industrimark i Valskog
Försäljning av hagmark i Valskog
Arrende av hagmark i Valskog
Tätbebyggt område i Torpa
Trafikförsörjningsprogram och
länstransportplan för Västmanlands län.
Stöldskyddsföreningen (SSF) - Stöd till Grannsamverkan
Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet
gällandefotbollsföreningarnas situation maa coronautbrottet
Busshållplats vid Kungsgatan

Dnr
KS 2020/99
KS 2020/100
KS 2020/101
KS 2020/102
KS 2020/97
KS 2020/33

KS 2020/14
KS 2019/366
KS 2019/381
KS 2019/384
KS 2020/120
KS 2020/121
KS 2020/114
KS 2020/139

KS 2020/122
KS 2020/133
KS 2020/144

KALLELSE
Datum

2020-04-09

Nr
20
21

Anmälningsärenden
Meddelanden delegationsbeslut
Meddelanden
Mikael Peterson
Ordförande

Dnr
KS 2020/

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

§
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:
a) 16.00 Borgensåtaganden, KKTAB, KVAB
Rune Larsen VD medverkar (inför beslutsärende 7 och 8)
b) Fastställd vägplan (KS 2018/32)
Vägplanen omfattar ombyggnad av väg 56 till mötesfri väg med
omkörningssträckor på en ca 10 kilometer lång sträcka, mellan
Katrineholm och Bie. Omkörning kommer att vara möjlig på
cirka 25 procent av sträckan i vardera riktningen och
omkörningssträckornas längd kommer att vara 940 – 1600 meter.
Där omkörningssträckor anläggs breddas vägen från dagens cirka
9 meter till 13 meter.
Projektets aktualitet
Kostnader för projektet har beräknats till cirka 150 miljoner
kronor i 2017 års prisnivå. Projektet ingår i Nationell plan för
transportinfrastrukturen 2018 - 2029 med 161 miljoner kronor i
2017 års prisnivå. Byggstart planeras ske 2021 - 2024.
Information inkommen från Trafikverket 2020-03-20
c) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin
d) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström
e) Jämställdhetsrådet
Stellan Lund
f) Läget kring Covid-19 (KS 2020/109)
Kommundirektör Claes-Urban Boström

Förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt, kommundirektör

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

§
Motion – Sänkt bygglovstaxa för
energieffektivt byggande (KS 2019/101)
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en
taxemodell för densamma.
Ärendet har varit hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund på
remiss. I sitt yttrande beskriver bygglovenheten bland annat att de
skärpta kraven på energianvändningen i plan- och bygglagen för
nybyggnationer av olika byggnadstyper är tillräckligt miljötänk för
dagens byggnadsteknik och byggnadskonstruktion för att bygga ett
miljöanpassat bostadsbyggande. En differentierad taxa för
energieffektivt byggande bedöms inte heller vara förenlig med
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför avslag på motionen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C).
• Yttrande från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 202002-04
• KF protokoll 2019-04-08 § 58

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, VMMF, motionärerna

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§ 58
Motion – Sänkt bygglovstaxa för
energieffektivt byggande (KS 2019/101)
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en
taxemodell för densamma.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

41

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Beteckning

2020-02-04

39/2019-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Bygglovenheten

Svar på motion från Centerpartiet i Kungsörs kommun om
sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt byggande
Bedömning
Bedömning görs att sänkt bygglovtaxa för energieffektivt byggande inte bör
införas.
Sammanfattning
Centerpartiet i Kungsörs kommun föreslår sänkt bygglovtaxa för
energieffektivt byggande och inför en taxemodell för densamma. Centerpartiet
påpekar att Kungsör växer och fler väljer att bosätta sig i kommunen. Det är
mycket glädjande samtidigt som det innebär en positiv utmaning att skapa
förutsättningar för fler bostäder och en attraktiv boendemiljö. Utvecklingen
måste även gå hand i hand med ett tydligt ansvarstagande för klimat- och
miljöfrågor.
Bygglovenheten i Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att de skärpta
kraven på energianvändningen i plan- och bygglagen för nybyggnationer av
olika byggnadstyper är tillräckligt miljötänk för dagens byggnadsteknik och
byggnadskonstruktion för att bygga ett miljöanpassat bostadsbyggande.
Det finns också andra faktorer som styr bygglovstaxan. Det finns principer i
kommunallagen som begränsar handlingsfrihet. Likställighetsprincipen
betyder att kommunen måste behandla alla medborgare lika. En differentierad
taxa för energieffektivt byggande bedöms inte vara förenlig med
likabehandlingsprincipen, att låta skattefinansiera en viss grupp av
byggherrar. En annan aspekt att väga in är hur uppföljning och kontroll av
kraven ska kunna verifieras för sådan taxa. Bygglovenheten har dessutom
enbart rätt att ställa krav enligt Boverkets byggregler (BBR).
Självkostnadsprincipen hindrar kommunen att ta ut en högre avgift för sin
verksamhet. Detta innebär att avgiften ska motsvara kommunens kostnader
för tjänsten eller nyttigheten.
Salar Ali
VMMF2000, v2.0, 2013-12-10

Enhetssamordnare bygglovenheten

Postadress
Box 19
732 21 Arboga

Besöksadress
Gunnarsrovägen 2

Telefon
0589-67 02 00
0227-67 02 00

Internet
www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

Bankgiro
703-3707

Org.nr
222000-2881

Kungsörs
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

Kommunstyrelsen

§
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion
•

att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park
utreds

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder (L)
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 21
• Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger kommunstyrelsens
förvaltning uppdraget att till kommunstyrelsen återkomma med
förslag på hur området kan utvecklas och en kostnadsberäkning
för detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, motionären, kommundirektören

Blad

Förslag till
YTTRANDE
Datum

2020-03-19

Sida 1 (2)
Vår beteckning

KS 2020/14
Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Stefan Lejerdahl

Tjänsteskrivelse gällande:

Motion om Kungsörs Folkets Park
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att frågan gällande nyttjandet av
”Kungsörs Folkets Park” utreds.
Motionären skriver att ”många Kungsörsbor känner till vår, en gång så,
populära Folkets Park. Idag är det åter igen populärt att etablera en Folkets
Park på många orter. Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen.
Området där Kungsörs Folkets Park en gång låg är ett utav dessa. Kanske kan
området utnyttjas bättre?”.
Undertecknade instämmer med motionären att grönområdet ”Folkets Park” bör
utvecklas och göras mer tillgängligt. I kommunens vision står det följande:
”Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och
friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid”. Att utveckla området
”Folkets Park” som ett naturnära område ligger i visonens riktning.
I kommunens grönstrukturplan klassas området som ”klass 1” vilket innebär att
”områdena har sociala, kulturella eller ekologiska värden som är unika eller har
få motsvarigheter någon annanstans och exploateringsintrång ska inte ske i dessa
områden.” Det aktuella området består till största del av en grönyta med flertalet
äldre ekar och en rund yta i mitten. Den ytan brukar användas för cirkus och
veteranbilsutställningar.
Grönstrukturplanen lyfter fram att området bör utvecklas socialt genom att bland
annat förse området med bord och sittplatser. Området bör även kunna utvecklas
ekologiskt genom att förse området med växter som finns i det centrala- och östra
grönområdet.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Området bör utvecklas i enlighet med kommuns vision, grönstrukturplan och
motionärens intentioner. Dock behöver det genomföras en utredning med förslag
på hur området kan utvecklas och en uppskattad kostnad för detta.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
motionen.
2. Kommunstyrelsens förvaltning återkommer med förslag på hur
området kan utvecklas och en kostnadsberäkning.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-13

§ 21
Motion – Kungsörs Folkets Park (KS 2020/14)
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion
•

att frågan gällande nyttjandet av Kungsörs Folkets park
utreds

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Gunilla Wolinder (L)

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

22

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Kungsörs Folkets Park”

Många Kungsörsbor känner till vår, en gång så, populära Folkets Park. Idag är det åter igen populärt
att etablera en Folkets Park på många orter.
Vi har idag ett antal vackra grönområden inom kommunen. Området där Kungsörs Folkets Park en
gång låg är ett utav dessa. Kanske kan området utnyttjas bättre!?
Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna i Kungsör på
att frågan gällande nyttjandet av nämnda område utreds!
Kungsör 200108
Gunilla Wolinder
Liberalerna i Kungsör

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

§
Medborgarförslag – Varningssignaler i
Valskog (KS 2019/366)
Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för utryckningsfordon som passerar centrala Valskog.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss
som i sin tur kontaktat trafikverket. De svarar att varningssignaler
av den här typen är inget som används och vägsystemet ska vara
självförklarande och likartat utformat. Ambulanser ska använda
blåljus vid utryckning och det ska inte behövas sättas
varningssignaler överallt. Utanför en brandstation/ambulansstation
kan trafikljus användas vid utryckning för att säkerställa en snabb
utryckning.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 167
• Mailsvar från Kungsörs KommunTeknik AB och trafikverket
2020-03-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, motionärerna, KKTAB

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-11

§ 167
Motion –Varningssignaler i centrala Valskog
när utryckningsfordon passerar
(KS 2019/366)
Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för utryckningsfordon som passerar centrala Valskog.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M)

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

35

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

§
Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drottninggatan (KS 2019/381)
Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att
parkeringstiden om maximalt två timmar följs.
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB för
yttrande. I sitt svar berättar Kungsörs KommunTeknik AB
att man sedan 2018 har utökat parkeringsövervakningen till
dubbel mängd mot tidigare övervakning. De som arbetar
med övervakningen ser inte att det är ett stort problem med
bilar som är parkerade för länge på gatumark i Kungsör.
Det finns inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte
finns någon brist på parkeringsplatser på gatumark.
Således föreslås ett avslag på förslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jutis Jutström
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-25 § 178
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-03-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsläggaren, KKTAB

Blad

SVAR PÅ REMISS

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-26

KKTAB 2020/29
KS 2019/381

Vår handläggare

Lisa Asu Ahlin

Projektledare/Mark- och gatuansvarig

Medborgarförslag – P-skiva på Drottninggatan
Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på Drottninggatan
och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att parkeringstiden om minst två
timmar följs.
Kungsörs KommunTeknik AB har sedan 2018 utökat parkeringsövervakningen
till dubbel mängd mot tidigare övervakning. De som arbetar med övervakningen
ser inte att det är ett stort problem med bilar som är parkerade för länge på
gatumark i Kungsör. Det finns inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte finns någon brist på
parkeringsplatser på gatumark.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att inte införa p-skiva på Drottninggatan...

Rune Larsen
T.f. VD

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Lisa Asu Ahlin
Projektledare/Mark- och gatuansvarig

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu när Drottninggatan blev fixad och fin så sattes skyltar upp om att parkering gäller i max 2
timmar. Dessa efterföljs inte utan bilar står där hela dagar och nätter. Så det är svårt att
hitta plats där när det behövs. Många äldre får då parkera vid Coop och sedan gå ner till
exempel frisören. Så förslaget från mig vore att det införs p-skiva på Drottninggatan. Och att
parkeringsvakter skall hålla koll där nån gång. Jag har själv inte sett någon p-vakt än i byn.
Annars är 2timmarsskylten uppsatt förgäves om det ändå inte följs upp och kontrolleras.
Namn
Jutis Jutström
Postadress
Odengatan 29
Telefonnummer
0700901076
E-postadress
Jutis1@hotmail.com
Samtycke
2019-11-05 21.39
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

§ 178
Medborgarförslag – Inför p-skiva på Drottninggatan (KS 2019/381)
Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att
parkeringstiden om maximalt två timmar följs.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jutis Jutström

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

4

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

§
Revidering av taxa för uthyrning av
samlingslokaler (KS 2019/384)
Kultur- och fritidsavdelningen har sedan år 2018 i uppdrag att hyra ut
Ulvesunds aula kvällstid och helger och sedan maj 2019 även
Stenladan i Lockmora. På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn
efter varje uthyrning och förbrukningsartiklar, ses ett behov att höja
taxan för samlingslokaler som ligger under Kultur- och fritid.
Intäkterna går till att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis
och reparationer. Kommunen vill heller inte konkurrera med privata
aktörer gällande hyresnivån som för kommunens del i dagsläget är
lägre.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i december 2019 med
uppdraget att återkomma med ett nytt förslag där taxorna sänks och
underlaget utökats med förtydliganden om vad som ingår i kommunens
lokaler vid uthyrning jämfört med föreningarnas. Underlaget har nu
presenterats till kommunstyrelsens presidium.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson
• KS protokoll 2019-12-16 § 196
• Nytt förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael
Nilsson 2020-03-12

Förslag till beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström, Mikael Nilsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-12

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Nytt förslag till revidering av taxan för
samlingslokaler (Ulvesunds aula, Stenladan och
Björskogsskolans bygdegård)
Summering av ärendet:
På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn efter varje uthyrning och
förbrukningsartiklar, ser vi ett behov att höja taxan för samlingslokaler som
ligger under Kultur- och fritid.
Intäkterna går till att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis och
reparationer.
Kultur -och fritid vill heller inte konkurera med ideella aktörer som till exempel
Torpa bygdegård (kostar 1000 kr att hyra) och Kung Karls bygdegård (kostar
1200 kr att hyra). Detta är ett sätt för oss att stötta deras verksamhet.
När vi jämför kommunens lokaler och de föreningsägda så är det likvärdiga
förutsättningar förutom Stenladan där vi saknar riktigt kök och porslin.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Med bakgrund av beskrivning ovan föreslås att hyran för samlingslokaler i
Kungsör höjs till 1100 kr fredag-söndag/dygn, måndag-torsdag 300 kr kl. 16.0022.00 för tex föreningsmöten.
Björskogsskolans bygdegård höjs till 600 kr för matsalen och 600 kr för
gymnastiksalen fredag-söndag/dygn, måndag-torsdag 300 kr kl. 16.00-22.00 för
tex föreningsmöten.
I övrigt gäller tidigare beslutade riktlinjer och avgifter som i dag.
Höjningen gäller från 2020-05-04
Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-12-16

8

§ 196
Revidering av taxa för uthyrning av
samlingslokaler (KS 2019/384)
Kultur- och fritid har sedan år 2018 i uppdrag att hyra ut Ulvesunds
aula kvällstid och helger och sedan maj i år även Stenladan i
Lockmora.
På grund av ökade omkostnader gällande tillsyn efter varje uthyrning
och förbrukningsartiklar, ses ett behov att höja taxan för
samlingslokaler som ligger under Kultur- och fritid.
Intäkterna går till att återinvestera i lokalerna tex stolar, bord, servis
och reparationer. Kommun vill heller inte konkurrera med privata
aktörer gällande hyresnivån som för kommunens del i dagsläget är
lägre.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag på nya taxor från Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson

KS överläggning

Madelene Fager (C) önskar att samtliga taxor tas upp som ett samlat
beslut i juni och att det bör finnas en förteckning med alla lokaler som
hyrs ut i ett och samma dokument. Eva Granudd (M) lyfter att
incitamentet att hyra lokalerna kan försvinna om inte kostnaden hålls
på en låg nivå. Mikael Peterson (S) lyfter att taxorna upplevs höga och
att ett förtydligande önskas vad som ingår i hyror för de
föreningsdrivna anläggningarna jämfört med kommunens.
Ordförande Mikael Peterson föreslår därefter kommunstyrelsen att
besluta om återremiss av ärendet med uppdraget att återkomma med ett
nytt förslag där taxorna sänks och underlaget utökats med
förtydliganden om vad som ingår i kommunens lokaler vid uthyrning
jämfört med föreningarnas.
Ordförande Mikael Peterson finner att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet enligt uppläst förslag.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet med uppdraget att
återkomma med ett nytt förslag där taxorna sänks och underlaget
utökats med förtydliganden om vad som ingår i kommunens lokaler vid
uthyrning jämfört med föreningarnas.
Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström, Mikael Nilsson

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommunteknik AB utökat
borgensansvar med 39 535 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, ekonomichef

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-04

KKTAB 2020/40

Till kommunstyrelsen

Vår handläggare

Rune Larsen, Verkställande direktör
0227-600148

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest
Sverige AB

Kungsörs KommunTeknik AB styrelse önskar utökat borgensansvar med
3 9 535 tkr från kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna
upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs KommunTeknik AB ska kunna genomföra
åtagande enligt Kungsörs KommunTeknik AB investeringsplan 2020.

Förslag till beslut:
att för Kungsörs Kommunteknik AB bevilja utökat borgensansvar med
39 535 tkr för upplåning hos Kommuninvest Sverige AB
Kungsörs KommunTeknik AB

Rune Larsen
Verkställande direktör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Vatten AB utökat
borgensansvar med 30 000 000 kr för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KVAB, ekonomichef

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-04

KVAB 2020/24

Till kommunstyrelsen

Vår handläggare

Rune Larsen, Verkställande direktör
0227-600148

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest
Sverige AB

Kungsörs Vatten AB styrelse önskar utökat borgensansvar med 30 000 t kr från
kommunen för att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa.
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna genomföra åtagande enligt
Kungsörs Vatten AB investeringsplan 2020

Förslag till beslut:
att för Kungsörs Vatten AB bevilja utökat borgensansvar med 30 000 tkr för upplåning
hos Kommuninvest Sverige AB

Kungsörs Vatten AB

Rune Larsen
Verkställande direktör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

§
Årsredovisning 2019 för Kungsörs Grus AB
(KS 2020/114)
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret
2019.
Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Kungsörs
Grus AB med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KGAB

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2019
inklusive revisionsberättelse
• Protokoll från direktionen VafabMiljö kommunalförbund
2020-02-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2019 för VafabMiljö
kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

§
Nya villatomter i Valskog (KS 2020/99)
Kungsörs KommunTeknik AB och Utvecklingsenheten har tidigare
presenterat förslag på nya områden med villatomter i Valskog. Ett
område som presenterades var nya tomter på Skarpängsvägen i
Valskog, se karta nedan.
Kommunen äger marken och det är möjligt att stycka av och sälja
fyra nya tomter utan att ta fram en ny detaljplan.
Däremot bör kommunen söka om förhandsbesked hos
myndighetsförbundet innan avstyckning och försäljning av tomterna
påbörjas. Det finns möjliget för framtida förtätningsmöjligheter på
området men då krävs en ny detaljplan.

Beslutsunderlag

Plankommitténs förslag
till beslut:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-17
• KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §5

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
ansöka om förhandsbesked för bygglov för tomterna på
Skarpängsvägen och att de sedan styckas av och säljs som
villatomter.
Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, KKTAB

Förslag till
YTTRANDE
Datum

2020-03-17

Sida 1 (1)
Vår beteckning

KS 2020/99
Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Plankommittén

Vår handläggare

Stefan Lejerdahl

Villatomter i Valskog
Kungsörs KommunTeknik AB och Utvecklingsenheten har tidigare
presenterat ett förslag på nya områden med villatomter i Valskog. Ett av
förslagen var vid fotbollsplanerna i Valskog. För att ta fram nya tomter där
behövs en ny detaljplan. Det andra området som presenterades var nya
tomter på Skarpängsvägen i Valskog, se karta nedan.
Där äger kommunen marken och det är möjligt att stycka av och sälja fyra
nya tomter utan att ta fram en ny detaljplan. Däremot bör kommunen söka
om förhandsbesked hos myndighetsförbundet innan avstyckning och
försäljning av tomterna påbörjas.

Förslag till beslut
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att Kungsörs KommunTeknik söker
om förhandsbesked för bygglov för tomterna på Skarpängsvägen och att de
sedan styckas av och säljs som villatomter.
Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2020-03-24

§5
Nya villatomter i Valskog (KS 2020/99)
Kungsörs KommunTeknik AB och Utvecklingsenheten har
tidigare presenterat förslag på nya områden med villatomter i
Valskog. Ett område som presenterades var nya tomter på
Skarpängsvägen i Valskog, se karta nedan.
Kommunen äger marken och det är möjligt att stycka av och
sälja fyra nya tomter utan att ta fram en ny detaljplan.
Däremot bör kommunen söka om förhandsbesked hos
myndighetsförbundet innan avstyckning och försäljning av
tomterna påbörjas. Det finns möjliget för framtida
förtätningsmöjligheter på området men då krävs en ny
detaljplan.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB
söker om förhandsbesked för bygglov för tomterna på
Skarpängsvägen och att de sedan styckas av och säljs som
villatomter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-03-24

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

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

Plankommitténs förslag
till beslut:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av marken i
samråd med fastighetsägarens önskemål för att sedan sälja
marken enligt taxan för industrimark samt förrättningskostnaden.

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, frågeställaren

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2020-03-24

§6
Försäljning av industrimark i Valskog
(KS 2020/100)
Fastighetsägare till Lådberga 5:2, Valskog, har skickat in
önskemål om att köpa ca 1500 kvadratmeter mark väster om sin
fastighet. Marken är detaljplanelagd för industriändamål men inte
avstyckad.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB
söker om lantmäteriförrättning för avstyckning av marken i
samråd med fastighetsägarens önskemål och säljer marken
enligt taxan för industrimark samt förrättningskostnaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

4

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

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

Beslutsunderlag

Plankommitténs förslag
till beslut:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• KS plankommittés protokoll 2020-03-24 § 7
• Tjänsteskrivelse från Kungsörs kommunteknik AB 2020-03-17
(finns i akten)
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja marken då den kan
styckas av och säljas till villabebyggelse framöver enligt förslag
på skapande av tomtmark i Valskog.

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, den sökande,
KKTAB

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2020-03-24

§7
Försäljning av hagmark i Valskog
(KS 2020/101)
Fastighetsägare till Vavle 2:10, i Valskog, har ett avtal om att
disponera en bit mark i anslutning till sin fastighet, sedan år
2018. Nu önskar hen köpa denna mark samt ytterligare ett
område utöver den disponerade marken, se bild nedan.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja marken då den kan
styckas av och säljas till villabebyggelse framöver enligt
förslag på skapande av tomtmark i Valskog.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-03-24

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

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

Plankommitténs förslag
till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• KS plankommitté protokoll 2020-03-24 §8
• Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17 (finns i akten)
• Avtal om disposition av mark (finns i akten)

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
upprätta ett arrendeavtal med frågeställaren med kort
uppsägningstid för att kunna sälja industrimarken vid behov.

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, frågeställaren

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2020-03-24

§8
Arrende av hagmark i Valskog (KS 2020/102)
En person har kommit in med önskemål till Kungsörs kommun
att få arrendera del av Vavle 1:11, Valskog. Hen vill hägna in
området för att låta sina djur beta ner sly. Området är i anslutning
till planlagd industrimark. Frågeställaren önskar skapa en
tillfällig inhägnad som kan tas bort med kort varsel om
kommunen önskar använda marken till annat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsörs KommunTeknik AB
upprättar ett arrendeavtal med frågeställaren med kort
uppsägningstid för att kunna sälja industrimarken vid behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad

6

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

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

Plankommitténs förslag
till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §9
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17 (finns i akten)

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att
skapa ett förslag på område i Torpa som ska beslutas vara
”tättbebyggt område”, för att därefter se över hastighetsgränserna
i området.

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen,
förslagsläggaren

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2020-03-24

§9
Tättbebyggt område – Torpa (KS 2020/97)
En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs
kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i
Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på
Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt
område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det
har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart
vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2020-03-17

Beslut

Plankommitténs förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB
skapar ett förslag på område som ska beslutas vara tättbebyggt
område i Torpa för att därefter se över hastighetsgränserna i
området.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

§
Trafikförsörjningsprogram och
länstransportplan för Västmanlands län (KS
2020/33)
Kungsörs kommun har av Region Västmanland erbjudits möjlighet
att lämna in underlag för en översyn av länets trafikförsörjningsprogram och en ny länstransportplan för Västmanlands län.
Som underlag inför processerna till dessa styrande
dokument vill Region Västmanland inhämta
kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring:
•

•
•

Vilka som är de viktigaste målpunkterna för
kommunen/länsstyrelsen utifrån exempelvis
arbetsmarknad, utbildning och samhällsservice?
Fungerar befintlig kollektivtrafik för ovan
nämnda målpunkter behov?
Brister och behov på den nationella respektive
regionala infrastrukturen.

Svaret redovisas i bifogad tjänsteskrivelse ”Underlag för
kommande trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för Västmanlands län (RV192027)”.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
• Region Västmanlands begäran om underlag 2020-01-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen ”Underlag för
kommande trafikförsörjningsprogram och
länstransportplan för Västmanlands län (RV192027)”
som sin egen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-03-25

Sida 1 (5)

Vår beteckning

KS 2020/33

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

region@regionvastmanland.se
oskar.jonsson@regionvastmanland.se
jessica.cedergren@regionvastmanland.se

Vår handläggare

Stefan Lejerdahl

Underlag för kommande trafikförsörjningsprogram
och länstransportplan för Västmalands län
(RV192027)
Kungsörs kommun har av Region Västmanland erbjudits möjlighet att lämna in
underlag för en översyn av länets trafikförsörjningsprogram och en ny
länstransportplan för Västmanlands län.
Som en del i sitt regionala utvecklingsansvar har Region Västmanland ansvar för
att varje mandatperiod göra en översyn av länets trafikförsörjningsprogram.
Enligt planeringsprocesserna för infrastruktur får länet på regeringens uppdrag att
ta fram en ny länstransportplan vart fjärde år. Det är ännu oklart om en ny
planeringsomgång kommer att ske inför 2022. Till dess att regeringen lämnar ett
klart besked fortgår arbetet för att ta fram underlag för en ny länstransportplan.
Som underlag inför processerna till dessa styrande dokument vill Region
Västmanland inhämta kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring:
•

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

•

Fungerar befintlig kollektivtrafik för ovan nämnda målpunkter behov?

•

Brister och behov på den nationella respektive regionala infrastrukturen.

Nedan redovisar Kungsörs kommun det efterfrågade underlaget utifrån de områden och
frågeställningar Region Västmanland framfört i sin förfrågan.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-25

Viktiga målpunkter för Kungsörs kommun
Viktigaste
målpunkterna

Målpunktens funktion

Fungerar befintlig
kollektivtrafik?

Prio

Köping

Köpings tätort är centralt för bland
annat; arbetsmarknad, gymnasieskola,
övrig utbildning, Försäkringskassan,
Arbetsförmedling, sjukvård, handel,
kultur och fritid.
Eskilstuna är viktigt för Kungsör utifrån
bland annat; arbetsmarknad,
gymnasieskola, högskola, övrig
utbildning, sjukvård, handel, kultur och
fritid.
Västerås är en central målpunkt för hela
regionen. Alla kommuner i länet borde
ha utvecklad kollektivtrafik dit.
Målpunkter är bland annat; Västerås
central, arbetsmarknad, högskola, övrig
utbildning, centralsjukhus, myndigheter,
handel, kultur och fritid och näringslivet
i stort.

Ja, i veckorna. Svårare att
arbetspendla på helgerna, framför
allt från Valskog.

1

Ja, i veckorna. Svårare
arbetspendla på helgerna.
Återkommande problem med
järnvägsbron i Kungsör samt
förseningar/inställda tåg.
Nej, behövs både buss och
tågresa med byte i Köping, vilket
ger en tröskeleffekt för de för
resande. Förutsätter två
trafiksystem som inte är
försenade men även anpassade i
tidtabellsplaneringen.
Arbetspendlare väljer bil.
Utreda möjligheten till
spår/tågförbindel KungsörVästerås.
Ja, men busstrafiken ska
avvecklas. Hänvisas till tåg.
Svårare att arbetspendla på
helgerna.
Ja, dagtid. (osäker på
kvällsarbete/skiftarbete)
Ja, dagtid.(osäker på
kvällsarbete/skiftarbete)
Ja, dock vissa återkommande
problem med järnvägsbron i
Kungsör samt
förseningar/inställda tåg.
Sådär, flera turer kräver byte i
Arboga vilket är en tröskel för
arbetspendlare. Önskvärt om fler
av turerna går direkt till Örebro.

1

Eskilstuna

Västerås

Arboga

Volvo och GKN
Köpings sjukhus

Arboga är viktigt för bland annat
arbetsmarknad, gymnasieskola, kultur
och fritid. Här finns även SAAB som är
en stor arbetsplats i regionen.
Stora arbetsplatser med omfattande
pendling från Kungsör
Stor arbetsplats

Stockholm

Arbetsmarknad, handel, turism, Arlanda
flygplats, kultur och fritid och
näringslivet i stort.

Örebro

Örebro är viktig utifrån arbetsmarknad
och universitetet. Örebro har blivit allt
viktigare utifrån
kompetensförsörjningsbehov.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

1

2

2
2
2

2

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-25

Brister och behov på den nationella infrastrukturen
Kungsörs kommun tar inte med Riksväg 56 Kvicksund-Västjädra och E18 KöpingVästjädra på det nationella vägnätet då det redan fattats beslut om åtgärder på sträckorna.
Däremot är det av största vikt att utbyggnaden av E18 påbörjas så fort som möjligt.
Brist i transportsystemet

E20 Kungsör-Eskilstuna: Stora
trafiksäkerhetsbrister vid
korsningarna E20/Kungsgatan,
E20/väg250, E20/RV56, E20/Torpa
och E20/Tumbo. Bristande
framkomlighet på sträckan GröndalEskilstuna.
Riksväg 56: Kungsör-Alberga.
Sträckan har stora brister i
trafiksäkerheten och låg vägstandard.
Vägen har en viktig roll för personoch godstransporter och går mellan
flera större städer och hamnar. Den
har även en viktig funktion som
alternativväg till den högt belastade
E4.
Väg 560/Kungsgatan, sträckan E20Malmbergavägen: Låg säkerhet för
oskyddade trafikanter. Hög hastighet
på sträckan.
Svealandsbanan: Kapacitetsbrist.
Ingen koppling till Mälarbanan i
riktning mot Västerås. Sträckan
Eskilstuna/Kungsör-Valskog har
brister i bärighet. Kommunen har
ingen konkurrenskraftig
kollektivtrafik till regionhuvudstaden
Västerås. När gruvbrytningen i
Bergslagen startar ställer det nya
krav på kapacitet för malmtransporter
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Önskad åtgärd

Vad uppnår åtgärden?

Breddning, uträtning,
viltskydd och
mötesseparering.

Ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet. Bättre möjlighet för
arbetspendling och
kompetensförsörjning för regionen.

Säkra passager och
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder längs sträckan.
Sänkt hastighet och se över
hållplatser.
Åtgärdsvalstudie för
sträckan ValskogEskilstuna. Dubbelspår
längs hela Svealandsbanan.
Utreda möjligheten till ett
nytt spår i Valskog som
förbinder Svealandsbanan
med Mälarbanan i nordlig
riktning.

Ökad säkerhet för oskyddade
trafikanter och sänkt hastighet vilket
även leder till färre olyckor mellan
fordon.

Nya trafikplatser och
utbyggnad till motorväg på
sträckan EskilstunaKungsör.

Webb-plats
www.kungsor.se

Ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet. Bättre möjlighet för
arbetspendling och
kompetensförsörjning för regionen.

Ett dubbelspår längs Svealandsbanan
är en förutsättning för ökad kapacitet
och stärkt robusthet i systemet. Utreda
förutsättningarna för trafikering till
Köping och Västerås. Arbetspendling
till- och från Köping och Västerås är
central för kommunens
kompetensförsörjning.

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-25

och insatsvaror i ett redan hårt
belastat godstransportsystem.
Konkurrens mellan persontrafik och
godstrafik på järnväg riskerar att bli
en begränsande faktor för
arbetspendling i längs Svealandbanan
och Mälarbanan.
Mälarbanan: Kapacitetsbrist.
Eventuellt en del av banan
Stockholm-Oslo.

Dubbelspår på sträckorna
Valskog-Kolbäck, ArbogaHovsta och JädersbrukFrövi. Koppling till
Svealandbanan norrifrån i
riktning mot Eskilstuna.
Tågstopp i Valskog.

Dubbelspår är en förutsättning för att
trafikutbudet ska kunna öka och för att
stärka robustheten i systemet. Ett
tågstopp i Valskog skulle innebära en
utveckling av arbetsmarknadsregionen.

Brister och behov på den regionala infrastrukturen
Brist i transportsystemet

Önskad åtgärd

Vad uppnår åtgärden?

Länsväg 250:
Trafiksäkerhetsbrister i form
av korsningar, utfarter,
vänstersvängar och hållplatser.
Osäkert för cyklister och
gångtrafikanter på sträckan.

Nya säkra korsningar,
hållplatser och cykelväg.
Att man inom ramen för
pågående åtgärdsvalstudie
(ÅVS) tar ett helhetsgrepp
över bristerna och
inkluderar cykelväg och
säkra busshållplatser.

Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter och bilister. Vägen är central för
arbets- och studiependling, kollektivtrafik
och godstransporter. En cykelväg mellan
kommunernas tätorter ger förutsättningar
för arbets- och studiependling för cyklister
längs sträckan men även för sport ochfritidscykling vilket är positivt ur ett miljöoch folkhälsoperspektiv

Vägbron över Arbogaån,
länsväg 250:
Trafiksäkerhetsbrister för
gång- och cykeltrafikanter
över- och i anslutning till
vägbron och
järnvägsövergången.
Väg 572/Arbogavägen i
Valskog: Bristfällig hållplats.

Här behövs åtgärder för att
säkerställa god säkerhet och
tillgänglighet för
oskyddade trafikanter. Går
det anpassa den befintliga
bron? Bör behandlas inom
pågående ÅVS.
Bygga om hållplats.
Översyn av korsningen
Arbogavägen/Torggatan för
oskyddade trafikanter.

Ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och
höjd säkerhet för oskyddade trafikanter.

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta underlaget för kommande trafikförsörjningsprogram
och länstransportplan för Västmanlands län.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Regionala utvecklingsförvaltningen
Samhällsutveckling

Datum 2020-01-02

Begäran av underlag för kommande trafikförsörjningsprogram
och länstransportplan för Västmanlands län

RV1000, v5.0, 2017-05-16

Som en del i sitt regionala utvecklingsansvar har Region Västmanland ansvar för att
varje mandatperiod göra en översyn av länets trafikförsörjningsprogram.
Enligt planeringsprocesserna för infrastruktur får länet på regeringens uppdrag att
ta fram en ny länstransportplan vart fjärde år. Det är ännu oklart om en ny
planeringsomgång kommer att ske inför 2022. Till dess att regeringen lämnar ett
klart besked fortgår arbetet för att ta fram underlag för en ny länstransportplan.
Som underlag inför processerna till dessa styrande dokument vill Region
Västmanland inhämta kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring:

-

Vilka som är de viktigaste målpunkterna1 för kommunen/länsstyrelsen
utifrån exempelvis arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice. Beskriv
målpunkternas funktion utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv och
sätt dem i prioriteringsordning.

-

Fungerar befintlig kollektivtrafik för ovan nämnda målpunkter behov?
Beskriv eventuella brister och hur ett önskvärt läge skulle vara.

-

Brister och behov på den nationella respektive regionala2 infrastrukturen.
Redovisningen önskas som en beskrivning av bristen och vad som vill
åstadkommas om en åtgärd ska göras. Exempelvis ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter, ökad framkomlighet, bättre tillgänglighethet, ökad
trafiksäkerhet i korsningar etc.

Med målpunkter kan menas annan kommunhuvudort, större företag, sjukhus, skola etc.
Nationell infrastruktur är järnvägar, europavägar samt större riksvägar, regional infrastruktur är
övrigt statligt vägnät exempelvis rv68, väg 252.
1
2

Kontaktperson Jessica Cedergren, 021-481 82 80, jessica.cedergren@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Regionhuset, ing 4, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00
Telefax
021-17 45 09

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se

1 (2)

Datum 2020-01-27

Eventuella frågor besvaras av:
Oskar Jonsson tel: 021-4818329 (kollektivtrafik),
oskar.jonsson@regionvastmanland.se
Jessica Cedergren tel: 021-4818280 (infrastruktur)
jessica.cedergren@regionvastmanland.se
Svar önskas senast den 30 april 2020.
Svar skickas till region@regionvastmanland.se med kopia till
oskar.jonsson@regionvastmanland.se samt
jessica.cedergren@regionvastmanland.se
Ert svar ska märkas med organisationens namn, underlag och diarienummer
RV192027.

2 (2)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-04-20

§
Ansökan om stöd till grannsamverkan från
Stöldskyddsföreningen (KS 2020/122)
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam,
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina
försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående
intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för
verksamheten. Föreningen har inkommit med en önskan om stöd till
sin verksamhet för 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, stöldskyddsföreningen

Stockholm 20 mars 2020
Stöd till Grannsamverkan
Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på
Malmö Högskola, 2019.)
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen,
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta
upp.
Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr det kommande året, för att täcka
en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt.
Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och
skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2020.
40 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2020, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni
på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens den
24 september 2020 för 300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur
Grannsamverkan bäst bedrivs i en kommun.
För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på
telefon 08-452 79 58.
Med vänliga hälsningar;
Lina Nilsson
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott
Telefon 08-783 74 56 E-post lina@ssf.nu

Stöd till Grannsamverkan år 2020–2021

Fakturaunderlag

KOMMUN
Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2020.
Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2020–2021.
Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet.
Fakturaadress

Referens

Kontaktuppgifter (e-post och telefon)

Skickas eller e-postas till SSF Stöldskyddsföreningen:
102 51 Stockholm
Box 27052
SSF Stöldskyddsföreningen

Sammanfattade resultat från utvärderingen

GRANNSAMVERKANS
EFFEKTER PÅ BROTT OCH
OTRYGGHET
I SVERIGE
Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö
Högskola/Polisen
2019-01-31

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan
Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans
effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en
genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i
kontrollområden.
Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som
svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda
bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara
ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell
forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i
genomsnitt 26 procent.
Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF
Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts
för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige.
För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott
respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning
av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare
genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden
med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k.
kvasiexperimentell design).
En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med
Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents
minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets
som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av
Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de
boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.
Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i
Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i
Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.
Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre
andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt
engagemang bland de boende och polisen.
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§
Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med
anledning av Covid-19 (KS 2020/133)
Svenska Fotbollsförbundet har inkommit med en skrivelse till svenska
kommuner gällande önskade åtgärder med anledning av utbrottet av
Covid-19. De önskar att kommunerna
- avstå från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under
2020,
- mildra de ekonomiska konsekvenserna i form av uteblivna intäkter,
från exempelvis arrangemang, genom utökade budgetramar för
bidragen till idrottsföreningarna,
- minst garanterar 2019 års nivåer för det kommunala lokala
aktivitetsstödet.
Kungsörs kommun har för närvarande ett pågående arbete på kultur- och
fritidsförvaltningen med att se över stödåtgärder till föreningslivet med
anledning av effekterna av Covid- 9- utbrottet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet 2020-03-31

Kommunstyrelsen tackar för informationen

Protokollsutdrag till

Respektive akt, kultur- och fritidschef

2020-03-31

Besöksadress:
Evenemangsgatan 31, Solna
Postadress:
Box 1216, SE-171 23 Solna
Mail: svff@svenskfotboll.se
Web: svenskfotboll.se
fogis.se
Tel: +46 (0)8 735 09 00
Fax: +46 (0)8 735 09 01
Bankgiro: 620-7799
Plusgiro: 4633-4
Org. nr: 815200-1916

Till
Kommunstyrelsen och ansvarig
för idrottsfrågor

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av
Covid-19
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett
ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få
som möjligt drabbas. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår
verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi
på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga
myndigheters direktiv.
Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på
tävlings- och träningsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer först i alla
lägen. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas
fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan.
Våra fotbollsföreningar gör stora insatser för att upprätthålla sin verksamhet och se
till att framförallt barn och unga kan fortsätta spela och träna fotboll tillsammans.
Men fotbollsföreningarna drabbas hårt av Corona-utbrottet, inte minst ekonomiskt.
Här ser vi behov av insatser från Sveriges kommuner för att underlätta
konsekvenserna av Corona-utbrottet för våra fotbollsföreningar.
Både stora och små föreningar känner redan av ett betydligt kärvare ekonomiskt
läge när intäkterna uteblir men kostnaderna kvarstår. Många lokala arrangemang
såsom fotbollsskolor, cuper, loppmarknader och motionslopp, som är betydande
intäkter för våra föreningar, måste ställas in och därmed uteblir intäkterna. Men
samtidigt finns föreningarnas kostnader kvar i form av plan- och lokalhyra, lön till
personal och spelare med mera. Inställda arrangemang drabbar till stor del våra
mindre föreningar som företrädesvis bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Många föreningar vittnar om att sponsorer redan har försvunnit och i större
föreningar måste personal varslas och i elitföreningar måste spelartrupper minskas.

Det som dock oroar mest är att föreningar flaggar för att dessa ekonomiska
konsekvenser innebär att barn- och ungdomsverksamheten måste skäras ner.
Inställda träningar och matcher innebär också färre aktiviteter i fotbollsföreningarna
och därmed en lägre nivå på det lokala aktivitetsstödet. Riksidrottsförbundet har
meddelat att den totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara
densamma för 2020 som 2019 och Svenska Fotbollförbundet vill se en liknande
lösning för det kommunala LOK-stödet. Genom att exempelvis basera beräkningarna
för idrottsföreningarna på motsvarande period föregående år.
Därför vädjar Svenska Fotbollförbundet till Sveriges alla kommuner att:
-

-

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

En enig styrelse i Svenska Fotbollförbundet – Karl-Erik Nilsson, Bert Andersson,
Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran, Annika Grälls, Anette Karhu och Lars-Crister
Olsson – står bakom denna skrivelse.
På styrelsens vägnar,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Karl-Erik Nilsson
Förbundsordförande
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§
Busshållplats på Kungsgatan
(KS 2020/144)
Kollektivtrafiknämnden och dess förvaltning har beslutat för en tid
sedan att inte längre trafikera Stortorget i Kungsör. Deras beslut är
lika för alla kommuner i länet om att de inte ska trafikera annan väg
än från punkt A i en kommun och snabbaste väg till punkt B i nästa
kommun utan omvägar. Detta för att göra pendlingen så snabb som
möjligt och att anpassa busstrafik till övrig kollektivtrafik såsom
tåg.
Kungsörs kommuns tjänstemän tillsammans med
Kollektivtrafikförvaltningens tjänstemän har samverkat för att få till
bästa möjliga busshållplats på den ytan som finns att tillgå mellan
Turisten och Gjutaren.
De två första förslagen ratades av den politiska gruppen som
hanterade frågan. Önskemålet var att ta fram ett förslag som
gjorde trafikflödet lite jämnare och inte stoppade upp trafiken
helt i körbanan med köer som följd. Ett tredje förslag med
fickhållplats och körbanehållplats har nu tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
2020-03-25

Förslag till beslut

Den politiska styrgruppen för Kungsörs ortsutvecklings förslag till
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om utformning av hållplats enligt
alternativ 3 exklusive hastighetssänkande åtgärder till en total
kostnad med 800 000 kronor där den kommunala insatsen är
200 000 kronor.
Kommunstyrelsen ger Kungsörs Kommun Teknik AB i uppdrag att
färdigställa hållplatsen enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, ekonomichef, kommundirektör
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KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Tjänsteutlåtelse, förslag till busshållplats på
Kungsgatan
Kollektivtrafiknämnden och dess förvaltning har beslutat för en tid sedan att inte
längre trafikera Stortorget i Kungsör. Deras beslut är lika för alla kommuner i
länet om att de inte ska trafikera annan väg än från punkt A i en kommun och
snabbaste väg till punkt B i nästa kommun utan omvägar. Detta för att göra
pendlingen så snabb som möjligt och att anpassa busstrafik till övrig
kollektivtrafik såsom tåg.
Kungsörs kommun har genom både tjänstemän och politik försökt att få till en
ändring av detta beslut så att regionbussarna även fortsättningsvis ska trafikera
centrum men inte fått något gehör för en sådan lösning. Ärendet har diskuterats
oerhört mycket och under lång tid så till slut så måste ett förslag tas fram så att
bussen stannar så nära centrum som möjligt. Då lanserades alternativet att bussen
skulle gå in via Drottninggatan och svänga in på Thor Modèns gata med en
busshållplats utmed gatan och sen ut på Kungsgatan igen. Inte heller det visade
sig vara möjligt ur ett regionbussperspektiv så närmsta möjliga busshållplats till
centrum skulle då kunna bli på Kungsgatan mellan Turisten 6 (gamla
Transcomhuset) och parkeringsplatsen på andra sidan Kungsgatan med
fastighetsbeteckningen Gjutaren 4. På så sätt skulle en centrumnära busshållplats
kunna erbjudas och samtidigt så skulle Kollektivtrafiknämndens nya ordning om
att köra rakaste vägen mellan A och B kunna infrias. Bussarna kommer även att
börja trafikera järnvägsstationen.
Den nya dragningen kommer att börja gälla från och med juni 2020 vilket gör det
bråttom med att få till en busshållplats utmed Kungsgatan.
Kungsörs kommuns tjänstemän tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningens
tjänstemän har samverkat för att få till bästa möjliga busshållplats på den ytan
som finns att tillgå mellan Turisten och Gjutaren.

Postadress
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Besöksadress
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Utgångspunkten i arbetet var, då Kungsgatan är ganska starkt trafikerad, att få till
en så säker busshållplats som möjligt för oskyddade trafikanter då det beräknas
vara mest barn och ungdomar som kommer att kliva på och av vid denna
hållplats. Två förslag togs fram januari 2020 som utgick från säkerhet och att det
endast kommer stanna två bussar i timmen vardagar och fyra gånger i timmen
under rusningstrafik vid denna hållplats.
Förslag 1 Dubbel stopphållplats
Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och
möjliggör god angöring, den har hög plattform och god plats för väntande
passagerare. Hållplatstypen innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid
hållplatsområdet. En dubbel stopphållplats ger gott om utrymme för GC-bana
busskur och cykelparkeringar. En säker passage utan gupp kan upprättas om
hastigheten sänks till 30 km/h vid hållplatsen. Denna utformning stoppar trafiken
i båda riktningar vid angöring, vilket är ca 2 gånger i timmen på vardagar och vid
rusningstid ca 4 gånger/timme.

Figur 1. Alternativ 1, dubbel stopphållplats.
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Förslag 2 Enkel stopphållplats
Det är lämpligt att använda en enkel stopphållplats vid hållplatser där många
oskyddade trafikanter förekommer, särskilt om det bland dessa finns barn, äldre
och funktionsnedsatta. Hållplatsen är utformad så att fordon i samma riktning
inte kan passera när bussen står vid hållplatsen. Hållplatstypen kräver lite plats,
har en bussprioriterande effekt och möjliggör normalt god angöring och hög
plattform. Den innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid hållplatsområdet och
är lämplig att använda vid högre biltrafikflöden än den dubbla stopphållplatsen.

Figur 2 Alternativ 2, enkel stopphållplats
Båda dessa förslag ratades av den politiska gruppen som hanterade frågan inom
ramen för ortsutvecklingen. Önskemålet var att vi skulle ta fram ett förslag som
gjorde trafikflödet lite jämnare och inte stoppade upp trafiken helt i körbanan
med köer som följd.
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Förslag 3, fickhållplats och körbanehållplats
Den 23 mars presenterades förslaget enligt fig. 3 nedan. Förslaget ger ett ökat
flöde av trafik men för att öka säkerheten så föreslås att hastigheten sänks till 30
km/tim och att gupp införs både öster och väster om busshållplatsen i körbanans
riktning.
Busshållplatsen är skapad så att på den norra sidan mot fastigheten Gjutaren 4
finns en ficka där bussen kan svänga in där på- och avstigning sker utanför
körbanan och trafiken kan fortgå förbi bussen. Resenärerna som ska åka buss
eller har åkt buss får vara lite försiktigare då de korsar körbanan då det finns en
högre olycksrisk än vid de andra två alternativen. Det kommer att vara fler
påstigande resenärer vid denna hållplats än vid den södra.
På den södra sidan mot gamla Transcomhuset måste bussen stanna i körbanan.
Det finns inte utrymme att skapa en ficka i det området som är tillräckligt stort
som bussen kan stanna i utan att stoppa all ut- och infart till fastigheten där det
finns verksamhet. Här får vi ett naturligare stopp med bussen i körbanan men
trafiken kan passera bussen om det inte finns mötande trafik. Det ger ett större
flöde av trafiken men minskar säkerheten vid på- och avstigning.
För att göra på- och avstigning så säker som möjligt har ett räcke föreslagits öster
om busstoppet på den södra sidan fram till övergångsstället så att gångtrafikanterna inte sneddar över gatan innan övergångsstället.
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Figur 3 Alternativ 3, körbanehållplats och fickhållplats
Kostnader för de olika förslagen
Alternativ 1

Total kostnad 415 000 kr, utav dessa är 316 500 kr
medfinansiering, kommunens kostnad blir: 98 500 kr.

Alternativ 2

Total kostnad 375 000 kr, utav dessa är 296 500 kr
medfinansiering, kommunens kostnad blir: 78 500 kr.

Alternativ 3

Total kostnad 1 140 000 kr inklusive hastighetssänkande
åtgärder i gatan, utav dessa är 855 000 kr medfinansiering,
kommunens kostnad blir 285 000 kr.
Exklusive hastighetssänkande åtgärder i gatan är totala
kostnaden 800 000 kr, utav dessa är 600 000 kr
medfinansiering, kommunens kostnad blir 200 000 kr
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Den politiska styrgruppen för ortsutvecklings förslag till beslut
Den politiska styrgruppen för Kungsörs ortsutveckling föreslår kommunstyrelsen
att besluta om utformning av hållplats enligt alternativ 3 exklusive
hastighetssänkande åtgärder till en total kostnad med 800 000 kr där den
kommunala insatsen är 200 000 kr.
Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att ge Kungsörs Kommun Teknik AB i
uppdrag att färdigställa hållplatsen enligt förslaget.

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

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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Beslutsdatum

Kommunstyrelsen

§5
Yttrande - undersökningssamråd gällande
markförläggning av 45 kV luftledning i
Kungsör
(KS 2020/75)
Kungsörs kommun har av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)
inbjudits till undersökningssamråd avseende ny markläggning av
45 kV luftläggning i Kungsör.
Området Runnabäcken i Kungsörs kommun är under exploatering
enligt gällande detaljplan och byggnation pågår i området. I
anslutning till det område som nu är under uppbyggnad pågår
ytterligare detaljplanering. En förutsättning för ytterligare
detaljplanering och byggnation i området är att befintlig 45 kV
luftledning tas bort.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samrådshandlingar från Vattenfall Eldistribution AB
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2020-0312

Beslut

Med stöd av gällande delegation antas förvaltningens förslag till
yttrande som Kungsörs kommuns yttrande över markförläggning
av 45 kV luftledning i Kungsör.
.
På kommunstyrelsens vägnar
Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Vattenfall Eldistribution AB (inkl yttrande) , akten
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Kommunstyrelsen

§4
Yttrande gällande Region Västmanlands
kundkoll (KS 2020/76)
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Kollektivtrafikförvaltningens utredning gällande pris, produkt och
zonindelning (Kundkoll).
Utredningens syfte är att ta fram ett beslutsunderlag avseende
framtida prismodell, produkter, försäljningskanaler och
zonstruktur, genom att kartlägga och analysera kundbehov,
resmönster, produkter, försäljningskanaler, priser, betalsätt och
zonstrukturer.
Utredningen ska presentera:
• Tre alternativ
• En konsekvensbeskrivning av samtliga alternativs övergripande
påverkan på kund, ekonomi och miljö.
• En rekommendation om vilket av alternativen som förordas.
Kungsörs kommun anser att alternativ 1 och 3 ger bäst nytta för
kunderna som helhet i länet. Dock under förutsättning att det går
att pausa 30-dagarsbiljetten eller införa längre reseperiod. Vid en
samlad bedömning förordar Kungsörs kommun alternativ 3.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remisshandling från Region Västmanland daterad 2020-02-12
• Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 2020-04-03

Beslut

Med stöd av gällande delegation antas yttrandet och förslag till
beslut som Kungsörs kommuns yttrande. Kungsörs kommun
förordar i första hand alternativ 3 och i andra hand alternativ 1.
På kommunstyrelsens vägnar
Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Region Västmanland (inkl yttrande), elisabet.
wigholm@regionvastmanland.se , akten

KundKoll
Utredning nya zoner, produkter och priser för
Västmanlands kollektivtrafik
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KundKoll – Remissversion, 2020-02-12

Bakgrund
Hösten 2015 införde Kollektivtrafikförvaltningen i
Region Västmanland ett nytt ID-baserat och
molnbaserat biljettsystem. Två år tidigare, 2013,
hade en ny zonstruktur skapats där 359 zoner blev
11. Den förväntade effekten var att zonstrukturen
skulle vara enklare och långsiktig hållbar, samtidigt
som den skulle höja attraktiviteten för regionens
trafiksystem.

medborgarna och diskutera deras behov och
önskemål kring kollektivtrafik. De som inte hade
möjlighet att möta förvaltningen på plats
hänvisades till ett webbformulär där de kunde
lämna sina åsikter. Nyckelpersoner från
förvaltningens avdelningar samt representanter
från Svealandstrafiken har deltagit i sex workshops
med fokus på:

Mätningar via Svensk kollektivtrafik visar att
kundnöjdheten gått upp sedan det nya zonsystemet
infördes och Kollektivtrafikförvaltningen betraktar
satsningen som lyckad. I en snabbt föränderlig
omvärld där kundernas förväntningar på enkelhet,
flexibilitet och personifiering ständigt ökar behöver
förvaltningen dock se över sitt erbjudande när det
kommer till produkt, zon och pris.

•

Nulägesanalys

•

Möjliga zonstrukturer

•

Kundbehov och resenärskategorier

•

Framtida produkter

•

Resor för organisationer

•

Tre alternativ – styrkor och svagheter

Dessutom har samtliga kommuner i Västmanland
bjudits in för att beskriva sina behov och önskemål.
Vid sidan av detta har en jämförelse gjorts med 12
andra regioner, samt studiebesök i Jönköpings län,
Uppsala län och Gävleborgs län. Diskussioner kring
förslagen i utredningen har förts med tjänstemän i
flera regioner i Mellansverige.

Produktfloran har vuxit organiskt under många år
vilket resulterat i ett stort antal produkter med
olika villkor. Ett system med många zoner och
produkter kan upplevas som krångligt och ökar
risken för att kollektivtrafiken väljs bort av kunden.
2017 föreslog Kollektivtrafikförvaltningen en
översyn av prissättningsmodellen, zonstrukturen
och produktportföljen. Kollektivtrafiknämnden gav
som uppdrag till förvaltningen att utreda frågan.

Slutligen har även en litteraturgenomgång gjorts för
att fånga upp trender i samhället och branschen
samt de senaste rönen kring beteendeekonomi.

Syfte

Nationellt biljettsystem

Utredningens syfte är att ta fram ett
beslutsunderlag avseende framtida prismodell,
produkter, försäljningskanaler och zonstruktur,
genom att kartlägga och analysera kundbehov,
resmönster, produkter, försäljningskanaler, priser,
betalsätt och zonstrukturer.

Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att utreda
vad som krävs för att införa ett nationellt
biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.
Utredningen ska redovisas senast den 30 april
2020. Utifrån detta uppdrag är det viktigt att
säkerställa att förslagen tar hänsyn till befintliga
standarder och att regler och produkter i så stor
utsträckning som möjligt harmoniserar med övriga
landet.

Utredningen ska presentera:
 Tre alternativ
 En konsekvensbeskrivning av samtliga
alternativs övergripande påverkan på kund,
ekonomi och miljö.
 En rekommendation om vilket av alternativen
som förordas.

Arbetssätt
Kundfokus och kunddialog har varit centralt i
utredningen. Kollektivtrafikförvaltningen har
besökt sju orter i Västmanland för att möta
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Mer än en tredjedel av försäljningen sker idag
ombord på bussarna. Ombud tillsammans med VL:s
Kundcenter står för ca en fjärdedel av försäljningen
medan Mina sidor och app (som enbart säljer
enkelbiljetter) står för drygt 15 procent vardera.
Därutöver finns idag myntautomater som är under
avveckling och eventuellt, till viss del, kommer att
ersättas av nya smarta automater. Det finns en
trend mot ökad andel försäljning via app och Mina
Sidor där Mina sidor ökade med tre procentenheter
mellan år 2018 och 2019 (jan-nov).

Nulägesbeskrivning
Nuvarande produktsortiment
Region Västmanlands nuvarande produkt- och
prisstruktur etablerades 2013 i samband med att en
ny zonstruktur infördes. Det tidigare avståndsbaserade taxesystemet ersattes då av ett system
som utgår från fem större zoner och sex tätortzoner.
Förändringen påverkade framförallt prissättningen
medan produktsortimentet i stort var intakt
Produktsortimentet kan grovt kategoriseras enligt
följande:





5%
16%
15%

Enkelbiljetter
Rabattkort (flerresorsbiljett)
Periodkort (30-dagar och år)
Skolkort (2 resor per dag)

7%

15%

14%

Appen
13%

Dock medför nuvarande zonstruktur, där alla zoner
kan kombineras med varandra, att antalet
produkter i praktiken är över 300. Därtill kommer
olika regler för olika produkter. Exempelvis finns
seniorrabatt endast i Västerås, bara vissa produkter
gäller på tåg och biljetterna har olika långa
övergångstider.

12%

12%

Mina sidor
16%

Bussarna
Kundcenter
Ombuden
Övrigt

38%
36%

De fyra produktkategorierna skiljer sig mellan
färdmedel. Rabattkort dominerar i stadstrafiken i
Västerås men har i övrigt en andel på 10 procent.
Skolkortsresor dominerar i den inomkommunala,
lokala, trafiken. Periodkortsresor dominerar i
tågtrafiken där 70 procent av resorna görs med
periodkort. Enkelbiljetter säljs endast för busstrafik.

Figur 2 Andel intäkter per försäljningskanal år 2018 (inre cirkel) och
jan-nov 2019 (yttre cirkel)

Kuponger är den enda av de vanligaste
biljettbärarna som inte kan valideras. Antalet
kupongombud har minskats under 2019 och
försäljningen av kuponger har därmed gått ner till
förmån för andra produkter.
Övriga bärare är resekort (VL-kortet samt skolkort)
och mobil. VL-kortet kan laddas med både period
och rabattkort. Enkelbiljetter som köps ombord har
ett papperskvitto som bärare med QR-kod som
används vid validering (exempelvis vid byte).

Prissättning och zonstruktur
Priset för resa sätts utifrån start och slutzon för
resan där priset blir högre ju fler zoner som resan
passerar. Därutöver kan en kommun besluta om
prissättning inom respektive kommun (lokala linjer
och tätortstrafik). I zon Västerås, som omfattar
Västerås kommun, avviker priserna jämfört med
övriga zoner. Ytterligare en avvikelse från
grundprincipen är att biljettpriser mellan Sala och
zon FNS (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg)
kostar som att resan sker inom en zon. Noterbart är
också att Eskilstuna är enda zon som ligger utanför
länet medan Avesta ingår i zon FNS.

Figur 1 Registrerade påstigningar per produktkategori vecka 10 2019

Försäljningskanal och biljettbärare
Biljetter köps ombord på bussar, via ombud, VL
kundcenter, webbshopen (Mina sidor) samt via VLappen. Förutom betalkort kan biljetter köpas via
förladdad reskassa.
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Tabell 1 Prissättning för Vuxenbiljetter 2019, grundprincip.

Antal
zoner
Västerås
1

Enkel
(förköp)
27
44

Rabattkort
10-resor
235
390

Period 30
dagar
595
890

2

60

500

1 015

3

90

785

1 140

4

115

980

1 285

Län

-

-

1 400

Resande och resmönster
Under en normal vardag registreras mellan 50 - och
60 000 påstigningar i Region Västmanlands
busstrafik och tågtrafik inom länet.
Ungefär hälften av alla resor (inklusive bil, cykel,
gång etc.) i Sverige görs till och från skola och
arbete. Drygt 30% är fritidsresor och resterande
andel är resor till service, inköp och liknande. De
längsta resorna görs för fritidsärenden, medan
arbetsresor och resor för service och inköp tenderar
att vara lite kortare. Medellängden för en arbetsresa
är 32 minuter. I Västmanland är kollektivtrafikens
andel av de motorburna transporterna 18%.

Den genomsnittliga intäkten för vuxenbiljetter är
runt 750 kr för 30-dagarsbiljett och runt 22 kr för
enkelbiljetter (inklusive rabattkort). För ungdom är
motsvarande intäkt ca 320 kr respektive 14 kr. Att
intäkterna för enkelbiljetter är så låga i genomsnitt
beror på att huvuddelen säljs i Västerås samt att
rabattkorten ger en väldigt låg intäkt per resa. Med
40-korten betalar en vuxen exempelvis knappt 15
kr per resa.

Volymmässigt är resandet i Västmanland starkt
koncentrerat till Västerås kommun som står för
nästan 85 % av alla registrerade påstigningar. De
regionala linjerna (linjenummer 5XX) står för drygt
10 % och tågtrafiken för runt 4 %. Lokala,
inomkommunala, linjer står för 1 % av registrerade
påstigningar. Flera av dessa linjer trafikeras dock av
fordon utan utrustning för att registrera påstigande,
vilket till viss del kan påverka siffrorna. Därutöver
har flera kommuner nolltaxa.

Ungdomsbiljetter och seniorbiljetter är alltid 50%
av ordinarie pris, med undantag för 20-resor
ungdom där det inte finns någon motsvarande
biljett till ordinarie pris.
Biljetter sålda med giltighet i enbart tätortszon står
för ca 0,3 procent av intäkterna.
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Figur 3 Genomsnittintäkt för enkelbiljetter, mars 2019
1200

1 060

1000
800
600
400

750
595

513

Figur 5 Pendlingsmönster kommunhuvudorter Västmanland (Källa:
IWA 2017)
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I den regionala buss- och tågtrafiken speglar
resandet relativt väl pendlingsmönstret i länet. Det
innebär att resandet till/från Västerås dominerar
med flest resor mellan Hallstahammar och Västerås
kommuner följt av Surahammar-Västerås, Sala-

200
0
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30-dagar
30-dagar
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Ungdom/Senior Ungdom Övriga
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Figur 4 Genomsnittsintäkt för 30-dagarsbiljetter, mars 2019

5 (27)

www.regionvastmanland.se

KundKoll – Remissversion, 2020-02-12

Västerås och Köping-Västerås. Det finns också ett
relativt omfattande resande i norra länet mellan
Fagersta och Norbergs kommuner samt i sydvästra
länet (KAK) mellan Arboga och Köping respektive
Kungsör och Köping.

försäljningen av pendlarkort med giltighet mellan
Västerås och annan ort, till exempel Västerås –
Hallsta/Sura.

Periodresor
Periodkort används av resenärer som reser ofta. Det
är den huvudsakliga biljettprodukten för
arbetspendlare och är giltig på tåg och buss inom en
zon eller mellan två valda zoner. Periodkort finns
för vuxen och ungdom samt i Västerås kommun
även för seniorer. De finns även som länskort
(vuxen) och är då också giltiga på vissa tågsträckor
utanför länet. Periodkort gäller 30 dagar men kan
även köpas som årskort (endast vuxen) till en
kostnad motsvarande nio månader eller via
autogiro för en kostnad motsvarande 10 månader.
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Vuxen
30-dagar

Ungdom
Länskort

Senior

Figur 7 Antal sålda periodbiljetter 30-dagar (Vuxen) inom och mellan
zoner, mars månad 2019. Observera att siffrorna anger sålda kort
och inte antal resor. Normalt görs ca 40 resor per sålt kort.

År/Autogiro

Figur 6 Andel registrerade resor per periodkortskategori, oktober
månad 2019

Enkelresor
Enkelresor kan köpas rabatterat via förladdade
flerresorsbiljetter (rabattkort) eller för enstaka
resor.

Periodkort kan köpas/laddas ombord på bussar, via
Mina sidor, VL kundcenter och via ombud. Årskort
säljs endast via Mina sidor eller ombud. För att bli
autogirokund lämnar kunden in en blankett som
administreras av kundservice. Då administrationen
av autogiro är ganska tidskrävande har den
produkten inte marknadsförts, vilket kan vara
skälet till att det är en ganska liten produkt.

Kategorin rabattkort innebär att resenären
köper/laddar ett kort med 10-resor. Inom
tätortzonerna är det även möjligt att ladda 40 resor,
vilket främst nyttjas i Västerås. Ungdomar kan ladda
20 resor (ungdomskortet) som gäller för resor i hela
länet.

Periodkort ungdom gäller för resenärer under 20 år
De används i huvudsak av skolelever som inte är
berättigade till skolkort exempelvis som följd av
skolval alternativt för fritidsresor.

Särskilt 40-resorskortet är populärt och passar
resenärer som inte har behov att nyttja
kollektivtrafiken varje dag. Priset per resa blir med
40-resorskortet strax under 15 kr och innebär att
kortet är mer förmånligt jämfört med 30-dagarskort
i det fall resenären gör färre än 40 enkelresor per
månad.

Försäljningen av länskort, årskort och periodkort
senior är relativt låg.
Rent geografiskt säljs majoriteten av periodkorten i
Västerås. 30-dagars biljetter säljs också till viss del
inom zonerna KAK och FNS. Annars sker den stora

10-resorskortet finns i hela länet och ger runt 10-15
procent lägre pris jämfört med enkelresa. Den stora
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förmånen med kortet är dock att det ger 3 timmars
övergångstid jämfört med normala en timme vilket
gör att kortet i många fall kan användas för en turoch returresa.
20-resorskortet (ungdomskortet) ger två timmars
övergång och kostar 465 kr. Kortet gäller i hela
länet och är följaktligen i första hand inriktat för
resor över zongräns.
Rabattkort används också ofta för köp av resor till
medresenärer vilket gör produkten till ett alternativ
för större grupper som reser tillsammans. På så vis
kan de också fungera som ett insteg i
kollektivtrafiken för ovana resenärer som följer
med en vän eller familjemedlem.
Att rabattkorten har olika övergångsregler gör att
det idag inte är möjligt att lägga olika typer av
rabattkort på samma resekort. Följden blir att
många kunder har ett kort laddat med 10-resor och
ett kort laddat med 40-resor.
Med övriga enkelbiljetter menas här biljetter som
säljs styckvis där resenären köper biljett för en resa.
Enkelbiljett köps ombord, via ombud, i
biljettautomater eller via VL:s mobilapp.
Enkelbiljett kan även köpas via en förladdad
reskassa eller genom att köpa en kupong som byts
mot en enkelbiljett ombord.

Figur 9 Antal enkelresor (rabattkort och enkelbiljetter Vuxen) mellan
och inom zoner, mars månad 2019

I Västerås kommun är ombordpriset för enkelbiljett
högre jämfört med förköp. I övrigt finns ingen
prisskillnad mellan försäljningskanaler.
Enkelbiljetter gäller inte ombord på tåg utan där
hänvisas till respektive tågoperatör.

Resande över länsgräns
Störst andel resor över länsgräns sker till och från
Stockholm. Andra städer med många in- och
utpendlare till Västmanland är Enköping,
Eskilstuna, Örebro, Avesta, Heby och Uppsala.
Mellan Västerås och Enköping/Uppsala trafikerar
UL vars biljetter då gäller. I övrigt gäller Movingos
(periodkort) och SJ:s produktsortiment för resor
inom Mälardalen.

350 000
300 000
250 000

Idag kan resenärer åka med VL:s bussar till Avesta
och Eskilstuna där VL:s produktsortiment gäller.
Med VLs länskort tar sig resenären också till ett
fåtal orter utanför länsgräns med tåg. För övriga
resor hänvisas till Movingo eller resplus. Mellan
stationer inom länet gäller idag VL:s periodkort och
10-kort ombord på tågen.

200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rabattkort Enkel mobil Enkel förköp
Vuxen

Ungdom

Enkel
ombord

Senior

Figur 8 Andel registrerade påstigningar per kategori, enkelresor,
oktober 2019
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Fördelningen görs på linjenivå där respektive linjes
intäkter beräknas utifrån påstigande per
biljettkategori och där varje biljettkategoris
intäktsmassa sedan fördelas.

Finansiering
Länets kollektivtrafik finansieras av biljettintäkter
och resterande (underskott) via skattemedel. Hur
underskottet för kollektivtrafiken ska regleras
mellan Region Västmanland (Regionen) och länets
kommuner regleras i ett avtal (Avtal om
kollektivtrafik i Västmanlands län).

Effekten är att mer än 70 procent av
biljettintäkterna (exklusive skolkort) återförs till
Västerås kommun och 27 procent till Regionen.
Övriga kommuner delar således på 1procent av
intäkterna. Det är en följd av att dessa kommuner
har begränsat trafikutbud som i stort sett omfattar
trafik för skolelever, alternativt eller i kombination
med, avgiftsfri trafik.

Regionen tillhandahåller och finansierar underskott
i stomtrafik vilken omfattar tågtrafik och busstrafik
mellan kommunhuvudorter. (linjenummer 500599). Övrig trafik, vilken i huvudsak trafikeras inom
respektive kommun, finansieras av kommunerna.
Detta innebär även att biljettintäkter från trafiken
fördelas mellan Regionen och Kommunerna.

Figur 10 Fördelning av intäkter per ägare (2018)
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I samband med att Mälardalstrafiken etapp 2 ska
upphandlas (med trafikstart december 2021)
förväntas även enkel- och dygnsbiljetter säljas via
Mälardalstrafik.

Angränsande trafiksystem
Mälardalstrafik
Mälardalstrafik ansvarar för trafiken på
Mälarbanan, UVEN och Svelandsbanan. Movingo är
namnet på pendlarbiljetten för resenärer som reser
med tågtrafik i Mälardalen över länsgräns. En
Movingobiljett köps mellan två stationer inom
Mälardalstrafiks område och omfattar då även
giltighet för resa i lokaltrafik i de län som resan
omfattar. För Västmanland är Movingo uppdelad i
två zoner, Västerås kommun och övriga länet. Vid
köp av resa till station inom Västerås kommun
(Västerås C och Kvicksund) ingår anslutande trafik
inom Västerås kommun. Vid köp till/från övriga
stationer ingår anslutande trafik i samtliga zoner
utom Västerås kommun. Movingo kan även köpas
från stationer som trafikeras av TiB.

Tåg i Bergslagen (TiB)
TiB-trafiken är Västmanlands andra tågtrafiksystem
och omfattar persontrafik på Bergslagspendeln mot
Dalarna och godsstråket genom Bergslagen
(Örebro-Gävle via Fagersta). VL:s periodbiljetter
och rabattkort gäller även ombord på TiB inom
länet. VL:s Länskort gäller också utan för länet,
mellan Fagersta-Smedjebacken, Fagersta-Avesta
samt Skinnskatteberg-Örebro.
Upptåget
Upptåget är UL:s pendeltågssystem och trafikerar
Sala – Uppsala via Heby och Morgongåva. På
Upptåget gäller endast UL:s biljettsortiment.
Sträckan Sala-Uppsala planeras dock åter trafikeras
av UVEN-trafiken och därmed bli en del av Movingo.
UL kör också buss på sträckan Enköping- Västerås.

I övriga län ingår alltid hela länets lokala trafik. Att
Västmanland valt en lösning med två zoner beror på
att priset för en Movingobiljett annars skulle bli
lägre än priset för VL:s länskort (1 400 kr) och
därmed göra det mer förmånligt att köpa den
billigaste Movingobiljetten (Kungsör och Eskilstuna
1 100 kr).

Figur 11 Movingotaxans giltighet 2019

9 (27)

www.regionvastmanland.se

KundKoll – Remissversion, 2020-02-12

till 26 år. Stockholm och Uppsala har väldigt
generösa regler för barn upp till 12 år på helger. I
övrigt är det, särskilt för seniorer, vanligt med
enstaka nischade biljettprodukter och/eller lokala
alternativa produkter. Fem län har någon form av
lågtrafikerbjudande varav fyra har det kopplat till
ett periodkort medan ett, Jönköping, även har
lågtrafikpriser för enkelbiljetter vid betalning med
reskassa.

Omvärldsanalys
Priser, produkter och zoner i andra län
Zonstruktur
Zonstrukturen avgör hur ett biljettpris räknas ut. I
grunden finns två alternativ - avståndsbaserad och
områdesbaserad prissättning. Generellt har
utvecklingen gått mot områdesbaserad prissättning
där samma pris gäller över ett större geografiskt
område.

Västmanland är det enda av de tolv länen som har
flerresorsprodukt även om flera län har en annan
biljettprodukt som riktar sig mot samma målgrupp.
Exempelvis har Värmland och Jönköping produkter
som ger rätt till 10 respektive 20 resdagar under en
60-dagarsperiod. Uppsala har 10-resorskort för
ungdomar. Västmanland är tillsammans med
Jönköping och Dalarna de enda länen som saknar
dygnsbiljett.

Exempelvis har Stockholms län ett pris oavsett
resans längd såväl för period- som enkelbiljetter, så
kallad enhetstaxa. Även Uppsala har enhetstaxa för
periodbiljetter. I många län är en zon i storlek som
en kommun eller grupp av kommuner som hänger
ihop funktionellt, exempelvis Sörmland och
Gävleborg.

Prismässigt placerar sig Västmanland bland de
dyrare när det gäller månadskort som är giltigt i
hela länet och i mitten när det gäller månadskort i
den största tätorten och även när det gäller
enkelbiljettpriset inom den största tätorten. Detta
avser vid förköp, vid pris ombord har Västerås ett
av de högsta priserna i landet

En annan variant är att utgå från regionhuvudorten
med zoner som omger denna i form av lager.
Exempelvis delar UL in sitt trafikområde i fem zoner
för prissättning av enkelbiljetter. Västtrafiks nya
struktur delar in länet i tre zoner, Göteborg, StorGöteborg och därefter övriga länet.

2 000
1 800

Skånetrafikens nya zonstruktur är en form av
lagerzon men där zonstrukturen utgår från den
hållplats som resenären åker från. Priset beräknas
utifrån tre nivåer - giltighet inom ca 10 km radie,
inom ca 40 km radie och därefter giltighet i hela
länet.

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600

Dalarna och framförallt Örebro har en mer
avståndsbaserad prissättning men har också inslag
av kommunzoner.

1000

Biljettregler, priser och produkttyper
Regelverket för biljetter och prisstrategier skiljer
sig åt mellan landets regioner.

900
800

Samtliga län har ungdomsrabatt, däremot skiljer det
sig åt när det gäller nivån på rabatten. Det skiljer sig
också mellan länen om det finns rabatterade priser
för resenärsgrupperna studenter och seniorer.
Stockholms län har genomgående reducerade priser
för såväl student som senior i hela
produktsortimentet medan Östergötland har det för
seniorer, men inte studenter och vice versa för
Gävleborg och Sörmland som istället har
genomgående reducerade priser för studenter/upp

700
600
500
400

Figur 12 Pris 30 dagar Vuxen Länsgiltighet (överst) respektive Pris 30
dagar Vuxen Största tätorten
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Tabell 2 Jämförelse regler för ungdom, student och senior i utvalda regioner/trafiksystem (avser år 2019)

Region/
Trafiksystem

Åldersgräns
Ungdom

Rabattnivå
Ungdom

Studentrabatt

Kommentar/rabattnivå

Seniorrabatt

Kommentar/rabattnivå

Dalarna

7-19 år

25-75%

Special

30-dagar periodbiljett finns
rabatterad

Special

Årsbiljett

Gävleborg

7-19 år

50%

Ja

25 %, gäller även 20-25 år

Special

Årsbiljett samt fria resor i
Gävle under lågtrafik

Jönköping

7-19 år

40%

Special

30-dagar periodbiljett

Special

30 dagar län 200 kr

Skåne

7-19 år

40%

Ja

25%

Special

Fria resor i flera kommuner

Stockholm

7-19 år

33%

Ja

33%

Ja

33%

Sörmland

7-19 år

33%

Ja

33%

Special

Uppsala

7-19 år

35%-40%

Special

Värmland

7-19 år

40-60%

Special

Västmanland

7-19 år

50%

Nej

Västtrafik

7-19 år

25%

Special

Örebro

7-19 år

50%

Nej

Östergötland

7-25 år

33%

Special

30-dagar periodbiljett finns
rabatterad

Ja

Movingo

7-19 år

25%

Ja

25%

Nej

SJ

7-25 år

15%

Ja

15%

Ja
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30-dagar periodbiljett finns
rabatterad
Ungdom 20-25 år 15-20 % rabatt,
Studentrabatt för produkt Flex
10/60

30-dagar periodbiljett finns
rabatterad

Special

Fria resor i enstaka
kommuner mot
administrativ avgift
Reducerat pris från 65 år på
periodbiljetter

Special

Produkt Flex 10/60

Special

Reducerat pris från 65 år i
Västerås kommun

Special

Fria resor i flera kommuner

Nej
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Bostadsbristen medför att människor inte alltid kan
bosätta sig där de önskar och att fler flyttar ut från
städerna då priserna är lägre på landsbygden eller
på mindre orter. Med en välfungerande
kollektivtrafik kan fler välja att bo utanför städerna.

Megatrender och nationella trender
Klimatförändringarnas betydelse
Idag är forskarna eniga om att klimatförändringar
sker och kommer att fortsätta ske oavsett om vi gör
en omställning av samhället. Vi kan dock påverka
nivån på förändringarna samt hur vi hanterar
effekterna. En väl utbyggd kollektivtrafik är en
förutsättning för att nå klimatmålen.

Digitaliseringen
I dagens samhälle genereras dagligen väldiga
mängder data. Genom att bearbeta och analysera
informationen kan nya innovationer uppstå i snabb
takt. Samtidigt uppstår frågor kring integritet och
säkerhet liksom kring demokrati och jämlikhet.
Digitaliseringen möjliggör enklare, snabbare och
mer individanpassade köp av biljetter och en högre
automation i transportsystemet.

Allt fler människor ser klimatförändringarna som
en mycket viktig fråga som bör hanteras inte bara
på samhällsnivå utan även på individnivå. Att välja
att resa kollektivt kan vara en lågt hängande frukt
för den som vill göra en förändring i sitt eget
klimatavtryck. Koldioxidutsläppen per capita är
lägre i städer än på landsbygden, förutsatt att det
finns en välfungerande kollektivtrafik.

Urbanisering, men också ökat fokus på landsbygden
Urbaniseringen har medfört att servicenivån på
landsbygden succesivt minskat och klyftan mellan
stad och land har vuxit. Medelåldern är lägre i
städerna och andelen äldre högre i glesbygd.
Landsbygdsbefolkningen har markant lägre
förtroende både för regeringen och EU än boende i
städerna. För att minska polarisering och klyftorna
har landsbygdsfrågor fått ett större fokus.
Kollektivtrafiken är en viktig länk för att binda
samma stad och land.

Demografi
Befolkningen i Sverige ökar liksom
medellivslängden. Födelsetalen är inte lika låga i
Sverige som i andra länder i EU. Det stora antalet
nyanlända bidrar till att hålla nere medelåldern.
Behovet av kollektivtrafik är större hos nyanlända
då de i lägre grad har körkort och bil samt inte är
lika vana cyklister som befolkningen i övrigt.
Samtidigt ökar andelen äldre och många bor hemma
så länge som möjligt. Med åldern minskar
körförmågan och risken för social isolering ökar. En
välfungerande kollektivtrafik är viktig för
livskvalitén i dessa grupper.

Delningsekonomi och tjänstebaserad ekonomi
Kollektivtrafik är delningsekonomi och har tidigare
varit ganska ensam som sådan bland
persontransporterna. Idag växer fler och fler
exempel på delningsekonomi fram. Bilpooler,
cykelpooler, elscootrar och Uber är några exempel
från branschen. I och med detta ökar
förutsättningarna för att maas-tjänster (mobility as
a service) ska kunna utvecklas med
kollektivtrafiken som stomme. Försäljningen av
tjänster ökar i högre takt än försäljningen av varor.
Människor har behov av tjänsten att transportera
sig, inte av biljetter eller ens bussresan i sig.

Konkurrens om kompetens
Konkurrensen om rätt kompentens ökar.
Sjukvårdspersonal, lärare och socionomer är
exempel på yrkesgrupper som är svåra att rekrytera
och behålla. Västmanland har en relativt låg
utbildningsnivå och samtidigt flera stora industrier
med krav på hög kompetens. Många organisationer
konkurrerar om arbetskraft både på nationell nivå
och global nivå. En välfungerande kollektivtrafik
kan utgöra en konkurrensfördel för Västmanland
gentemot andra regioner.

Kundfokuserat arbetssätt
Allt fler organisationer använder sig av
kundfokuserade, agila arbetssätt. Kunderna
involveras tidigt i framtagandet av nya produkter
och idéer. En produkt är sällan helt färdig utan
utvecklas kontinuerligt för att passa de nya behov
som uppstår hos kunden. User experience, customer
experience och tjänstedesign är begrepp som den
kundorienterade organisationen behöver arbeta
med.

Ökad bostadsbrist
Det råder brist på bostäder i Sverige, framför allt
bland unga och nyanlända. Samtidigt är det stora
regionala skillnader där bostadsbristen är som
störst i de större städerna medan det på vissa orter
kan finnas ett överskott. Dock bedömer 240 av 290
kommuner att de har ett underskott av bostäder.
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mobilbiljetter som innebär att trafikföretag kan
validera sina egna och andras biljetter samt även
sälja andras biljetter. Movingo kan tack vare BoBstandarden valideras ombord på SJ:s tåg, på bussar i
Västmanland, Stockholms och Sörmlands län.

Teknisk utveckling
Biljetten i molnet
ID-baserade eller molnbaseradesystem innebär att
information om biljetten inte finns på en
biljettbärare utan i en databas till vilken systemet
kontrollerar en biljetts giltighet online. Ett
molnbaserat system ger förutsättningar att
kombinera flera tjänster, en annan tydlig trend.
Exempelvis kan en biluthyrningstjänst inkludera ett
periodkort i kollektivtrafiken och samma bärare
låser upp både bilen och verifierar biljetten på
bussen. Västmanland har idag goda tekniska
förutsättningar med ett ID-baserat biljettsystem.
Möjligheten att validera mobila biljetter ombord är
en styrka som innebär att fler produkter kan
erbjudas via appen.

Västmanland har läsare för validering av
mobilbiljetter och kan redan idag validera
appbiljetter och Movingobiljetter. En ny app
kommer att upphandlas under 2020.

Kontaktlösa betalkort och ”capping”
En tydlig utveckling är att nyttja resenärens egna
betalkort som biljett för kollektivtrafiken. Biljetten
läggs på kundens betalkort vilket innebär att det går
lika fort att köpa enkelbiljett ombord som att
”blippa” ett resekort. Med kontaktlös betalning
möjliggörs också användning av ”capping” där
systemet exempelvis reglerar automatiskt att en
resenär efter ha köpt tre enkelbiljetter kommit upp
till prisnivån för en dygnsbiljett. Kontaktlös
betalning tillsammans med ”capping” används idag
bland annat i London och är på gång att
implementeras i SL:s trafiksystem i Stockholms län
samt inom Skånetrafiken.

Figur 13 Foto VL

IOT Internet of things och AI
Smart teknik som kommunicerar med annan teknik
och människor skapar nya möjligheter. Redan idag
vet vi beläggningsgraden ombord på bussarna och
skulle kunna berätta för våra kunder vilka bussar
som är fulla respektive har gott om plats.

Beteendeteori

Västmanland har betalkortsläsare ombord på alla
bussar som är certifierade för kontaktlös betalning.
Även validatorer har stöd för kontaktlös betalning
men är inte certifierade. Ett utvecklingsarbete
gällnade såväl teknik som avtal med
betalningsförmedlare är en förutsättning.

”Om du vill uppmuntra någon att göra något, gör det
enkelt.”
Människor är inte särskilt rationella. Vi har svårt för
att fatta optimala beslut och vår viljestyrka är
begränsad. Följande avsnitt utgår från Richard
Thalers, nobelpristagare i ekonomi, bok Beslut och
beteenden, som har analyserats utifrån ett
kollektivtrafikperspektiv.

Resekort kommer fortfarande fylla en viktig
funktion för många resenärer, men i och med att fler
produkter tillhandahålls i appen kommer allt fler
kunder förflytta sig till den kanalen. Frivillig
inloggningsfunktion ska medföra att appen, Mina
sidor och resekort kan kopplas samman. Reskassan
bör kunna avvecklas som betalsätt och ersättas av
betalkort som biljettbärare, appen samt funktionen
att lägga flera biljetter på ett resekort.

Beslutsfattande och rationalitet
De flesta människor är medvetna om att
kollektivtrafik är mer miljösmart än att resa i egen
bil. Bekvämligheten just idag väger dock tungt och
när så många andra åker bil blir vi mindre benägna
att anstränga oss för det gemensamma bästa.
”Varför ska jag, när så många andra åker bil?”

Mobilen som biljettbärare
En utveckling i Sverige är att mobilbiljetter
använder den så kallade BoB-standarden. BoB
(Biljett- och Betalstandard) är en standard för

Att göra val är dessutom mycket svårare än vi tror.
Vardagens optimeringsproblem är ofta för svåra för
att människor ska kunna lösa dem. I en butik med
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många produkter har vi väldigt svårt att välja den
produkt som är bäst för oss.

reagera negativt på en försämring. Att ta ut en avgift
för något som tidigare har ingått i priset anses som
ett övertramp och att bli berövad en rättighet.

Traditionellt har vi ansett att människor är
rationella och kommer välja det som ger dem störst
nytta. I praktiken använder människor enkla
tumregler vid beslutsfattande. Vi använder oss av
våra tidigare erfarenheter snarare än att ta reda på
fakta. Om vi brukar köpa enkelbiljetter ombord så
utgår vi från att det är den bästa produkten för oss.

Prissättning
Vid prissättning är det viktigt att inte debitera en
kund mer än varan är värd, även om kunden skulle
vara villig att betala ett högre pris. En kund som
betalat ett överpris kommer inte tillbaka.
Människor ogillar orättvisa erbjudanden så till den
grad att de är villiga att ta en ekonomisk smäll för
att bestraffa dem som erbjuder sådana. Att avgöra
vad en resa med kollektivtrafiken är värd är
naturligtvis en utmaning, särskilt som det
förmodligen skiljer sig från person till person.
Kunder anser att det är mer rättvist att ta ut ett
högre pris om orsaken är att säljarens kostnader
har ökat. Att succesivt höja priser ger mindre
bakslag än chockhöjningar.

Som vanedjur gör vi gärna som vi alltid har gjort
och tror dessutom att de flesta andra människor har
samma uppfattningar och gör på samma sätt som vi.
En bilist kommer överskatta antalet människor som
pendlar med bil, liksom en kollektivtrafikresenär
kommer överskatta andelen som åker kollektivt.
Dessutom vill vi gärna göra som andra vilket
betyder att om vi upplyser människor om att till
exempel 70% av invånarna i ditt område (eller
annan grupptillhörighet) åker kollektivt ökar viljan
att göra detsamma markant.

Människor tycker heller inte om tilläggsavgifter
utan föredrar ett högre normalpris med rabatter,
även om den totala kostanden blir densamma. Det
beror på att vi ser en tilläggsavgift som en förlust
och en rabatt som en vinst. Förluster gör ungefär
dubbelt så ont som vinster får oss att må bra. Att bli
erbjuden en rabatt är dessutom mer uppskattat än
att spara en liten, omärklig summa på varje vara.

”Nudging”
Nudging handlar om att hjälpa människor att fatta
beslut som är bra för dem. En nudge är ett litet
inslag i miljön som lockar vår uppmärksamhet och
påverkar beteendet. Exempelvis används ofta det
val som sätts som förval. Människor är mindre
benägna att ändra från förvalet, oavsett vilket
alternativ som sätts som förval. En organisation kan
till exempel sätta bokning av kollektivtrafik som
förval när en medarbetare ska göra en tjänsteresa.
Därmed ökar chansen att medarbetaren väljer
kollektivtrafik framför bil.

Vid prissättning är det också viktigt att ta hänsyn till
affärens upplevda kvalité, det vill säga skillnaden
mellan det pris kunden har betalat och det
förväntade priset. Vilket pris en resenär med
kollektivtrafiken förväntar sig att betala avgörs
bland annat av historiska priser, priserna för
kollektivtrafik i närliggande län samt kostnaden för
att använda egen bil.

En nudge behöver inte vara vare sig kreativ eller
dold. Sms-påminnelser eller pushnotiser kan vara
oerhört effektiva, till exempel när det är dags att
fylla på ett resekort.

Att erbjuda en rabatt till en kund när den är på väg
att genomföra ett köp skapar goodwill, men är en
dålig prisstrategi. Kunden var redan beredd att
handla till fullt pris. Att däremot ge en rabattkupong
till nästa köp skapar både goodwill och driver
merförsäljning.

Besittningseffekten
Vi värderar det vi äger lite högre än det vi inte äger.
Vi tycker inte om att förlora vår ägodel och kan
ibland hålla fast vid den trots att det hade varit
bättre för oss att inte ha den kvar. Detta beteende
kallas besittningseffekten och den uppstår
omedelbart något kommer i vår ägo. Det kan
därmed finnas en fördel med att förse potentiella
kunder med resekort. Korten kommer automatiskt
få ett högre värde bara av att de är i kundens ägo,
jämfört med om de bara fanns tillgängliga för köp.

Kostnad eller investering?
Ekonomer gör tydlig skillnad mellan kostnader och
investeringar. Konsumenter har ofta en helt annan
bild. Att köpa ett månadskort kan ses som en
investering av kunden, då det innebär ”gratis” resor
under den kommande månaden. När vi ser
kostnader som investeringar känns det inte som att
vi gör av med pengar. Det kan till och med kännas
som att vi sparar pengar.

Besittningseffekten innebär också att vi anser oss
ha rätt till de villkor vi är vana vid och kommer
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Paketering av produkter, som till exempel 10-kort,
har fördelen att de ger en tydlig rabatt samtidigt
som de frikopplar köpbeslutet från användandet.
Det känns som att vi gör en investering i vårt
framtida resande. Även månadskort och årskort kan
ses som en investering som ger möjlighet till
obegränsat resande under en period.

paketlösningar (månadsabonnemang) där kunden
vet exakt vad den ska betala och har friheten att
nyttja tjänsten som den vill under
abonnemangstiden. Kollektivtrafikens motsvarighet
är periodkort, men idag erbjuds sällan
paketlösningar eller mervärden.
Liksom de flesta andra webb-butiker erbjuder
telecombranschen e-handel utan
inloggninsfunktion. Principen är att det ska vara
enkelt att genomföra ett köp och i många fall krävs
endast ett personnummer för att övrig
betalningsinformation ska dyka upp automatiskt.
VLs kunder måste idag logga in i på Mina sidor för
att kunna genomföra ett köp vilket kan upplevas
som krångligt och avskräckande.

När vi lagt pengar på något vill vi gärna använda det
för att inte känna oss missnöjda med vårt köp. Ju
kortare tid som gått sedan vår senaste betalning,
desto mer angelägna är vi att använda vår nya
produkt. Efter några månader avklingar effekten
och vi bryr oss inte längre om att kortet ligger
oanvänt.

Lärdomar från andra branscher

Biometri
Att identifiera sig genom ansiktsigenkänning,
ögonscanning eller fingeravtryck är redan möjligt.
Vid köp i mobiltelefonen används ofta
fingeravtrycket och flera kortutgivare erbjuder
ansiktsigenkänning vid köp online. Framför allt
äldre och yngre konsumenter är positiva till
biometri. Den stora fördelen för kunden är att
köpflödet går snabbare när de inte behöver lämna
sidan för att knappa in en kod, som de kanske har
glömt eller har svårt att skriva samt att risken för
bedrägerier minskar.

Flyg och hotell
Inom hotellbranschen och flygbranschen har ett
skifte skett där den stora försäljningsvolymen sker
genom tredje part så som hotels.com och
flygresor.se. Dessa tredjepartsförsäljare underlättar
för kunderna och ökar sannolikt försäljningen hos
många leverantörer, men innebär också att
leverantörerna tappar kontakt med kunderna, att
det ibland blir otydligt vem kunden ska vända sig
till samt att tredjepartsäljarna får stor makt då
leverantörerna blir beroende av att kunna synas i
deras kanaler.

Styrning mot lågtrafik

Att resa med flyg innebär att i många timmar sitta
inträngd bland andra passagerare i en bullrig miljö
med små fönster, små toaletter och flera andra
obehag. Trots detta har flygbranschen lyckats få
kunderna att förknippa flyg med någonting positivt,
ett nöje i sig. Troligen bidrar det faktum att många
flygresor görs av fritidsresenärer som ser fram
emot att komma till sin destination. Ett arv från den
tid då endast den med god ekonomi hade möjlighet
att resa bidrar förmodligen också till att kunden ser
flyg som något trevligt, lite exklusivt. Flygplatserna
har vuxit till att bli gallerior där människor kan äta
gott och roa sig. Kan kollektivtrafiken lära sig något
om hur resan kan uppfattas mer positivt från
flygbranschen? Större centralstationer med mycket
service kan generera en liknande trivselkänsla som
flygplatser.

Om fler resenärer väljer att resa i lågtrafik kan
trängseln i trafiksystemet minskas och kostnader
för drift och investeringar minskas.
En stor andel av resenärerna har inte möjlighet att
själva välja när de ska resa – det avgörs av när de
behöver komma fram. De resor som är möjliga att
flytta är i första hand fritidsresor och
shoppingresor. Arbetspendling, skolpendling och
besök till sjukvård är resor som är svårare att styra
tidsmässigt. De grupper som i högre grad själva
väljer tidpunkt för resan är pensionärer,
föräldralediga, arbetslösa, sjukskriva m.fl.
Det finns två sätt att jämna ut efterfrågan under
dygnet. Dels kan kommunerna välja att senarelägga
skolstarten så att skolorna startar när peaken i
trafiksystemet är över, alternativt sprida ut
skolstarten så att alla skolor inte börjar samtidigt.
Ett annat sätt är att införa prisdifferentiering mellan
lågtrafik och högtrafik. Det kan göras för samtliga
resenärer eller utvalda kategorier, som till exempel
pensionärer. Det vanligaste i Sverige är att

Telecom
Den tidigare prissättningen i telecombranschen
fungerade så att kunden fick betala per sms/mms/
minut etc. Idag säljer telebolagen skräddarsydda
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prisdifferentiera för en utvald grupp eller ett visst
trafikslag. Det finns flera internationella exempel
på lyckade prisdifferentieringar. En förutsättning
tycks vara att priset mellan lågtrafik och högtrafik
skiljer sig tillräckligt för att det ska vara relevant för
resenären. I Melbourne till exempel fick resenärer
resa gratis om de avslutade sin resa innan klockan
sju på morgonen och i Nederländerna infördes en
lågtaxa med 40% rabatt.

hög/lågtrafik är en god idé att införa. I vissa fall har
den inneburit en kostnadssänkning och ibland även
en intäktsökning.
Ett argument mot prishöjning är att det kan minska
framkomligheten i städerna, då fler människor
väljer bilen framför kollektivtrafiken.
Differentierad prissättning är också svårare för
resenären att förstå och komma ihåg. Resenärer
uppskattar ett enkelt biljettsystem som är stabilt
och förutsägbart, vilket i många fall varit skälet till
att regioner avstått från differentierade taxor.

Det finns i dagsläget ingen samstämmighet inom
forskningen kring om prisdifferentiering i

Figur 14 Foto VL
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Ombud
Fler produkter i appen kommer troligen också leda
till en minskad försäljning hos ombuden. Det kan
leda till att färre blir intresserade av att vara VLombud vilket främst kommer påverka kunder
utanför Västerås, där det finns färre ombud. De
kunder som vill handla med kontanter blir då
hänvisade till VL Kundcenter i Västerås.

Analys
Produktsortiment
Produktutbudet anses idag vara svåröverskådligt
med många avvikelser och varierande regler. Det är
svårt för kunder att välja den biljett som passar dem
bäst och en tröskeleffekt uppstår när nya resenärer
direkt ställs inför ett komplicerat val. Det finns
också flera ”analoga” produkter kvar såsom
kuponger, som inte kan valideras vilket innebär risk
för missbruk, intäktstapp och kräver mycket
administration.

Ett sätt att öka tillgängligheten i länet om antalet
ombud minskar kan vara automater. Det är i så fall
viktigt att dessa kan distribuera kort, vilket i sin tur
innebär att de kräver en del service. En lösning kan
vara att samverka med kommunerna så att dessa får
välja om de önskar en automat på sina orter och i så
fall ombesörjer påfyllnaden av kort. Fördelen med
automater gentemot appen är att skärmen och
knapparna är större samt att de kan distribuera
resekort. De flesta kunder kommer dock sannolikt
välja appen och Mina sidor i första hand.
Automaterna bör inte hantera kontanter då det
skapar incitament för skadegörelse.

Från kundsidan är månadskorten och rabattkorten,
i synnerhet 40-resorskorten, uppskattade. Dels då
de är prisvärda, dels för att de ger en flexibilitet för
resenärer som inte har behov att resa dagligen.
Produkttyper som efterfrågas är framförallt
dygnsbiljett, studentrabatt och pensionärsrabatt.

VL Kundcenter och kundservice

Slutsats är att produktsortimentet bör renodlas och
förenklas. Det är dock viktigt att ta hänsyn till
rabattkortens popularitet och ha förståelse för dess
funktion och fördelar.

VL:s kundcenter är den enda kanal där kunden kan
komma i direktkontakt med
Kollektivtrafikförvaltningen och vice versa. Det är
ett av förvaltningens viktigaste känselspröt utåt och
ett nödvändigt verktyg för en kundcentrerad
organisation. Vid sidan av att vara en viktig kanal så
väl för information som för köp är Kundcenter och
Kundservice även kanalerna för återköp och för att
rätta till fel. Vid denna typ av ärenden efterfrågar
kunden ofta personlig kontakt och genom ett väl
hanterat ärende kan kundnöjdheten vändas från
negativ till positiv.

Försäljningskanaler
Ombord
Idag är försäljningen ombord på bussarna den
största försäljningskanalen. Då köp ombord tar tid
och det lätt kan bli fel om chauffören är stressad bör
köp ombord begränsas till kontaktlösa betalkort,
som går lika snabbt att visera som ett resekort.
Endast enkelbiljetter går att köpa via kontaktlösa
betalkort. För att fylla på månadskort och andra
produkter bör vi hänvisa till andra kanaler.

I framtiden bör fler ärenden kunna hanteras direkt
av Kundcenter, istället för att skickas vidare inom
organisationen med långsam service och ineffektiv
administration som följd. För att öka effektiviteten
kan kunderna erbjudas att göra fler ärenden på
egen hand med stöd av kundcenterpersonalen,
liknande den service som finns på Ica eller IKEA.

Digitala kanaler
De digitala försäljningskanalerna (Mina sidor och
appen) växer succesivt år för år. För att styra
försäljningen mot de digitala kanalerna kommer
både appen och Mina sidor att
upphandlas/förbättras under 2020. En
förutsättning för att ta bort försäljning av
månadskort och rabattkort ombord är att
produkterna kan köpas i appen och på Mina sidor.
Om alla produkter blir tillgängliga i appen är det
sannolikt att ombordförsäljningen kommer gå ner,
vilket kommer göra det lättare att avveckla
påfyllnaden av kort ombord.

Zon- och prisstruktur
Färre zoner efterfrågas såväl internt som hos
kommuner och till viss del även av kunder. Detta då
det finns flera problem med nuvarande
gränsdragning vilket bland annat får ökad
administration som effekt. Kunder som bor nära en
zongräns kan missgynnas och få betala ett pris som
de anser är orättvist eller oskäligt. Färre zoner
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underlättar också samverkan med övriga
trafiksystem.

samhällsstörningar. På grund av säkerhetsaspekten
kommer VLs rullande kundcenter inte hantera
kontanter.

De två zonindelningar som bedöms vara mest
intressanta för Västmanland är:
•

Udda betalmedel
Rekvisitioner och kuponger är föråldrade
betalmedel som bör avvecklas. De kräver mycket
administration och ger dålig statistik. Ett alternativ
som kan erbjudas är rabattkoder som kan lösas in
mot biljetter i appen, på Mina sidor, hos ombud och
på VL Kundcenter. Ett annat alternativ kan vara att
begränsa försäljningen av kuponger till företag som
får köpa kuponghäften med QR-koder.

Hela länet är en zon (enhetstaxa)

eller
• Bibehålla nuvarande zonstruktur, med undantag
av stadszonerna. Därmed minskas antalet zoner
från 11 till 5. I denna variant föreslås att kunden
endast kan köpa biljett för antingen en zon eller
hela länet. Pendlarkorten tas bort.
System med personliga zoner, som i Skåne, är
intressant men bedöms kräva omfattande
utveckling och rekommenderas därför inte nuläget.

Organisationer
En företagsportal underlättar administrationen av
biljetter till organisationer. Idag säljs enkelbiljetter
via företagskonto i appen och skolkort säljs via
ansökningsportalen. Att erbjuda alla
företagsprodukter via en företagsportal skulle
underlätta arbetet internt och även öka
tillgängligheten och flexibiliteten gentemot kund. En
välfungerande företagsportal kan vara en
förutsättning för att kunna ta bort rekvisitionerna,
som främst används av skolor i Västerås stad.

Modellen där Västerås utgör kärnan och zoner läggs
på som skal utanför är möjlig, men riskerar att öka
klyftorna mellan stad och land. Den enda variant av
denna modell som inte skulle bli alltför komplex och
kräva speciallösningar är att Västerås skulle utgöra
en zon och resterande länet en annan dvs två zoner
totalt. Ingen av de tillfrågade kommunerna har sett
denna modell som önskvärd.

Betalsätt
Appen
Idag erbjuds kunden att betala med betalkort,
klarnafaktura, swish eller företagskonto i appen. Att
erbjuda flera betalsätt är en styrka då kunder har
olika preferenser. Swish ses som smidigt av många
och är det mest populära betalsättet. Faktura är det
enda sättet att köpa biljett om kunden inte har
pengar på sitt konto. Med företagskonto kan
medarbetare göra tjänsteresor utan att behöva göra
egna utlägg. Om ett betalsätt ligger nere av tekniska
skäl är det en trygghet för kunden att kunna
använda andra sätt.
Kundcenter och ombud
Via ombud och VL Kundcenter kan kunder betala
både med kort och kontanter. Allt färre kunder
betalar med kontanter, men då vissa grupper
fortfarande är beroende av kontanter samt att en
del kunder föredrar det betalsättet finns det i
dagsläget inga planer på att avveckla dem. En
nackdel med kontanter är risken för rån, vilket
också kan göra att ombud är tveksamma till
kontanthantering. En fördel är att de minskar
sårbarheten vid tekniska problem eller

Figur 15 Foto VL

I framtiden är det viktigt att fortsatt bevaka
kundernas behov och den tekniska utvecklingen för
att kunna erbjuda de betalsätt kunden önskar och
inte oavsiktligt göra köpet till en tröskel för att resa
med kollektivtrafiken.
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Förslag

•

Förutsättningar

•

Möjlighet att på sikt införa capping-funktion bör
utredas.
30-dagarsbiljett

I Kollektivtrafikförvaltningens förvaltningsplan för
2020-2022 slås följande mål fast.

•

• Andel resenärer som är nöjda med den allmänna
kollektivtrafiken ska vara 80%
• Andel av allmänheten som ska vara nöjda med
den allmänna kollektivtrafiken ska vara 63%
• Kollektivtrafikens marknadsandel i länet ska
vara 20%
• Resandeökningen inom allmän kollektivtrafik
ska vara + 3%

Utifrån dessa ”byggklossar” kan erbjudanden och
nischade företagslösningar byggas. För
länsöverskridande resor bör biljetten i första hand
vara Movingo, med undantag för Avesta som ligger
vid länsgränsen och dit VL kör busstrafik. Via
Kungsör går det i dagsläget även att åka buss till
Eskilstuna

Pris, produkter, zoner, försäljningskanaler och
betalsätt är verktyg som kan användas för att nå
målen. Linjedragningar, turtäthet och
resenärsinformation är andra minst lika viktiga
parametrar som är avgörande för att nå målen.
Intäkter är i sin tur en förutsättning för att
finansiera ett utbud som tillgodoser behovet hos
Västmanlands medborgare.

Reskassa föreslås slopas som betalsätt, då det är
tidskrävande internt och därför driver relativt stora
administrationskostnader. Kunder erbjuds istället
att ladda enkelbiljetter och dygnsbiljetter på
resekort.
Reducerade priser antas i respektive alternativ ha
samma regelverk i hela länet.
Samtliga förslag har beräknats utifrån att relation
pris – resande (priselasticitet) är -0,3. Det innebär
att en förändring av priset på 10 procent ökar eller
minskar resandet med 3 procent. Det är en nivå som
är relativt vedertagen men effekten av en
prisjustering skiljer sig mellan lång- och kortsiktig
effekt, mellan ofta- och sällanresenärer med mera.

I nedanstående förslag redovisas tre modeller som i
olika grad kan bidra till målen och som alla tre
bedöms ge en balans mellan ökade intäkter och,
åtminstone på sikt, bidra till ökat resande och
nöjdhet.
Priserna i alternativen syftar endast till att illustrera
effekten på intäkter och resande. Samtliga
beräkningar av intäkter och resandeförändring är
gjorda på ett år. Om ambitionen är att öka resandet
eller kostnadstäckningsgraden på sikt bör inte
utfallet första året vara avgörande.

Beräkningen har gjorts utifrån analys av antal sålda
kort och genomförda enkelresor (se Figur 7 och
Figur 8) som antas spegla en normal månad.
Därefter beräknas effekt av prisjustering i
respektive reserelation där resandet/sålda kort
räknas upp eller ner beroende på om priset höjs
eller sänks. Samtliga biljettyper har inte inkluderats
i analysen. Dessa bedöms inte påverka det totala
resandet i någon större omfattning. Beräkningen är
gjord för att identifiera en procentuell effekt på
intäkterna utifrån 2019 års taxenivå. Resenärer som
idag reser med 40-resorskort antas 75 % välja att
resa med 30-dagarskort och 25 % enkelbiljetter.

Förslagen utgår i huvudsak från två varianter av
zonindelning och grundtanken är att både
produktflora, prissättning och zonstruktur ska bli
enklare jämfört med idag. Innan de tre förslagen
presenteras i detalj föreslås följande övergripande
förändringar.
Enkelbiljett
•

Enkelbiljett är den enda biljett som kan köpas
ombord med betalkort (“tap and go”). Den
kommer även kunna köpas i övriga kanaler.
Enkelbiljetter kan rabatteras.
Dygnsbiljett
•

Kan laddas på resekort via Mina Sidor, VL
Kundcenter, ombud samt app. Kan även ha app
som biljettbärare.
Biljetten kan pausas en gång per 30dagarsperiod.

Genom att resandet i Västerås dominerar så pass
kraftigt medför att en låg prishöjning där kan ge
större intäkter än en större prishöjning i länet där
resandet inte är lika frekvent.

Köps i alla kanaler utom ombord.
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Ekonomiskt perspektiv

Alternativ 1

Tabell 3 Exempel prissättning enhetstaxa som underlag kalkyl

Enhetstaxa

Biljetttyp

Helt pris

Reducerat
pris

Enkel (timme)

30

20

10-resor Västerås

240

160

Dygn Västerås

65

45

790

490

30-dagar
Skolkort Län/Tåg

7 900

Skolkort Kommun

4 900

Utifrån de priser som använts för beräkning antas
biljettintäkter öka med mellan 13 och 17 miljoner
kr per år.
Kundperspektiv
Enhetstaxan gynnar de kunder som vill kunna röra
sig fritt geografiskt inom Västmanland. Ett par som
arbetar på olika orter kan dela på ett periodkort och
därmed minska behovet av att ha två bilar. På
helgen kan barnen använda kortet för att hälsa på
farmor. Kollektivtrafikförvaltningen sätter inte upp
gränser för hur människor får resa.

Figur 16 Zonstruktur enhetstaxa - kommunzoner kan komplettera
för särskilda produkter eller inomkommunala beslut

Enhetstaxa innebär att hela länet är en zon där
kostnaden för en resa/produkt är lika oavsett
avstånd. Enhetstaxa förenklar kommunikationen
med kunderna och minskar behov av intern
administration.

Det går att argumentera att det är orättvist att korta
resor kostar lika mycket som långa. Å andra sidan är
inte nödvändigtvis avståndet det mest
kostnadsdrivande vid produktion av trafik utan
även nivån på utbud bör beaktas. I Uppsala infördes
enhetstaxa på periodbiljetter med motiveringen att
resan till och från arbetet ska kosta lika mycket
oavsett var du bor. Ett syfte med införandet av
enhetstaxan var att hela länet ska leva.

I Tabell 3 visas en bedömd rimlig nivå för
prissättning vid övergång till enhetstaxa.
Enkelbiljetter översätts här till timmesbiljett. Om en
ny påstigning sker efter en timme krävs en ny
biljett. Detta kan möjliggöra relativt lågt pris och tar
viss hänsyn till avstånd då de längsta resorna
kommer kräva två biljetter. För att delvis parera ett
ökat pris i Västerås kan en särskild 10resorsprodukt finnas för Västerås kommun.

Enhetstaxan är enkel att förklara och kan sänka
tröskeln för de personer som idag inte använder
kollektivtrafiken. Antalet val minskar vilket
uppskattas av ovana resenärer. Dock innebär
enhetstaxan en höjning av priset för resenärerna i
Västerås. Många av dessa resenärer har inte behov
av att resa utanför staden och kommer inte
uppskatta det mervärdet. När Uppsala införde
enhetstaxa såg de en nedgång i resandet i det
område där priset höjdes (Uppsala stad) för att efter
något år återställas och åter öka i omfattning.
Om även rabattkorten tas bort kan förändringen
upplevas som väldigt negativ av västeråsarna. Att
kommunicera förändringen kommer vara en stor
utmaning. Därför är det extra viktigt att det finns ett
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tydligt syfte och en vision, om detta alternativ blir
aktuellt. I förslaget har en rabattprodukt för
Västerås kommun ingått i kalkylunderlaget.
Sammanfattningsvis bör kundnöjdheten öka i
samtliga kommuner utom i Västerås, där mer än
80% av resorna genomförs. I Västerås är det
sannolikt att kundnöjdheten istället kommer att
minska, till följd av högre priser.

trängseln i trafiksystemet. Bilismen tar stora ytor i
anspråk både i form av parkeringsplatser och vägar.
En bilist behöver ungefär 10 gånger mer vägyta i
stadstrafik än en bussresenär (beräknat på ett
genomsnitt av 1,2 resenärer per bil och 20
resenärer per buss).
Det är svårt att uppskatta hur stor andel av
bussresenärerna som kommer välja att gå eller
cykla och hur stor andel som kommer att välja bilen.
Genomsnittslängden på en resa med kollektivtrafik
(inkl stad och land) är ca 9 km. Enligt
naturskyddsföreningen är miljöpåverkan från en
bussresenär i stadstrafik ungefär 40% av en
bilresenärs påverkan. I regiontrafiken är
bussresenärens miljöpåverkan ca 60% av bilistens.
Det ger alltså större effekt per kilometer att
konvertera en bilist i staden, men inräknat hela
sträckan blir ändå miljöeffekten av att konvertera
en bilist som pendlar mellan två orter bättre.

Miljöperspektiv
En enhetstaxa innebär lägre priser för dem som
reser långt. Att resa kollektivt kommer bli mycket
prisvärt gentemot att ta bilen på längre sträckor. Vi
kan förvänta oss ett ökat resande med
kollektivtrafiken på länsnivå. Både pendlare och
personer som köper enkelbiljetter kommer ha ett
större incitament att åka kollektivt.
På längre sträckor är inte cykel eller gång ett
alternativ så dessa nya resenärer förväntas vara
före detta bilister. En personbil släpper ut i
genomsnitt 2 kg koldioxid per mil. En dieselbuss
släpper ut ungefär 12 kg koldioxid per mil, men kan
å andra sidan frakta 50 passagerare. I Västmanland
körs alla bussar på biogas eller el. En 18 meter lång
biogasbuss (stadstrafik) släpper ut 2,9 kg koldioxid
per mil och tar ca 120 passagerare. Per person blir
det 0,024 kg koldioxid per mil.
Tabell 4 Effekt resande utvalda sträckor (vuxen) alternativ 1

Exempel på
pendlingssträcka

Antal mil

Effekt
resande

Sala - Västerås

4 mil

+ 10 %

Hallsta/Sura Västerås

2,5 mil

+8%

Köping - Västerås

4 mil

+10 %

Fagersta Västerås

6,5 mil

+ 12 %

Västerås

-9%

Då mer än 80% av resorna görs i Västerås får en
procentuell förändring mycket större effekt på
antalet resenärer där än samma procentuella
förändring i till exempel Köping. För resande i
Västerås stad innebär enhetstaxan en höjning av
priset vilket ger en effekt att fler väljer bort
kollektivtrafiken. En del av dessa kommer välja att
gå, cykla eller samåka, men en del kommer också
välja att ta bilen eller taxi. Förflyttningen till bil
innebär högre utsläpp av koldioxid och partiklar
(vilket ger sämre luftkvalité i staden med risk för
ökad ohälsa som följd). Dessutom ökar bullret och

Figur 17 Foto VL
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som ger ett snittpris på 15 kr/resa. Priset för
dygnsbiljetter är baserat på två biljetter i högtrafik.

Alternativ 2
Fem zoner och tidsdifferentierade
enkelbiljetter (låg-högtrafik)

Ekonomiskt perspektiv
I analysen av ekonomiska effekter antas 30 % av
vuxna resenärer, 20 procent av ungdom och 60
procent av seniorer välja att resa i tidsspannet 9-14.
Senior

Vuxen
Ungdom
-8.59
9-13.59

49%

14-17.59

20%

18-

25%

Helg

Figur 19 Fördelning av enkelresor tidsintervall vardagar samt helg
(vecka 41 och 42 2019)
Tabell 5 Exempel prissättning Zon/Län med rabatter, underlag
kalkyl.

Biljetttyp

Helt pris

Reducerat pris

Zon

Zon Län

Enkel
Figur 18 Zonstruktur alternativ 2 och 3 - kommunzoner kan
komplettera för särskilda produkter eller inomkommunala beslut

65

Enkel Lågtrafik1

I detta alternativ bibehålls dagens zonstruktur, med
undantag av stadszonerna (Sala, Norberg, Fagersta,
Arboga, Köping) som tas bort. Dagens 11 zoner blir
därmed 5. Biljetter blir automatiskt giltiga i hela
länet vid resa över zongräns. Det innebär att
kunden kan välja mellan att köpa en biljett som
gäller i en zon eller i hela länet. Dagens system med
pendlarkort som endast är giltiga i en viss
zonrelation tas därmed bort.

Dygn

60

18

40

150

320

390

675

130

10-resor
30-dagar

675

1 190

Skolkort

5 900

7 900

Utifrån de priser som använts för beräkning antas
biljettintäkterna öka med mellan 16 och 20 miljoner
kr per år.

En annan förändring mot dagens system är att detta
alternativ innehåller prisdifferentiering mellan högoch lågtrafik för samtliga resenärer. Syftet är att få
fler resenärer att välja att resa i lågtrafik. Dagens
pris på enkelbiljetter (28 kr) bibehålls i Västerås,
men mellan klockan 9 och 14 samtliga dagar kostar
en enkelbiljett 18 kr. Motsvarande priser för
länsresor är 65 kr i högtrafik och 40 kr i lågtrafik.
Rabatter för pensionärer tas bort då förhoppningen
är att de i högre grad ska välja att resa i lågtrafik.

Kundperspektiv
Genom att bibehålla storzonerna kan prishöjningen
i Västerås dämpas. Då det idag är relativt dyrt att
resa inom zon KAK, FNS och Hallsta-Sura kommer
detta alternativ göra det billigare att resa inom
dessa zoner. Att resa över zongräns blir i stort sett
som idag men något dyrare för Hallsta och Sura till
Västerås och något billigare för de längsta
sträckorna som FNS-Västerås. Befintliga kunder är
vana vid zonstrukturen, men genom att ta bort

För ungdomar, som har svårt att resa mitt på dagen,
finns ett rabatterat månadskort samt ett 10-kort
1

28

Län

Gäller för alla resenärer mellan kl 9-14
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stadszonerna blir köpdialogen betydligt enklare
både att kommunicera, välja och förstå.

avsnitt beskrivs hur kunder är benägna att straffa
en leverantör om de anser att denne tar ut ett
oskäligt pris. Även om kollektivtrafiken är kraftigt
subventionerad finns en risk att kunden anser att
prishöjningen från 15 kr till 28 kr, utan större
mervärden, är så kraftig att den upplevs som
oskälig. Detta kan även bli fallet för Västeråsarna i
alternativ ett.

En förutsättning för att hög/lågtrafik ska fungera
smidigt ombord på bussarna är att erbjuda
resenärerna kontaktlös betalning med EMV-kort.
Dock uppstår problem med appbiljetter vilka
aktiveras först vid visering ombord. Vi kan välja att
styra bort från appen genom att endast erbjuda
högtrafikbiljetter i den kanalen eller undersöka
möjligheten att vidareutveckla appen så att
pengarna inte dras förrän vid visering. Vi kan också
erbjuda hög-respektive lågtrafikbiljetter i appen,
men det ger en mer komplicerad köpdialog och
större risk för felköp.

Månadskorten i Västerås höjs något. Bedömningen
är att höjningen inte kommer ha någon större effekt
på resandet i denna grupp. För resenärer på de
längsta sträckorna i länet blir det en prissänkning
av månadskorten.
I förslaget har vi prissatt dygnsbiljetten till samma
pris som två enkelbiljetter. Syftet med detta är att
driva resande. Den som behöver pendla endast
vissa dagar och därför inte köper månadskort ska
även kunna genomföra fritidsresor med
kollektivtrafiken samma dygn.

I detta alternativ tas reducerat pris för pensionärer i
Västerås bort och även om de väljer att resa i
lågtrafik blir prishöjningen över 100% jämfört med
vad de betalar i genomsnitt idag. Reser de i
högtrafik kommer de få betala 20 kr mer per resa.
Priserna för pensionärer är idag kraftigt
subventionerade, men en så stor prisökning
kommer troligtvis generera både en
resandeminskning och en minskning i kundnöjdhet.

För vuxna och pensionärer i länet kommer
enkelresorna i många fall att bli billigare, både i låg
och högtrafik. Resenärer från Surahammar och
Hallstahammar kommer inte uppleva någon större
skillnad på enkelresorna i högtrafik, men
lågtrafikbiljetten blir billigare än dagens, vilket kan
medföra att pensionärer och vuxna som är lediga
dagtid kommer lägga sina resor under lågtrafik.

Ungdomar betalar idag i genomsnitt 9 kr per resa.
Med ett 10-kort kommer den billigaste enkelresan
kosta 15 kr vilket är en höjning med nästan 70%.
Dock ligger priserna för ungdomar väldigt lågt och
en viss höjning är rimlig. Köper ungdomarna
enkelbiljetter i högtrafik blir prishöjningen 19 kr
per resa i Västerås. Risk finns för resandeminskning
och en minskad kundnöjdhet.

Priset för månadskort för ungdomar höjs i förslaget,
men höjningen är inte så kraftig och för vissa
länsresor blir det en minskning. Resenärer som
köper månadskort är också mindre priskänsliga än
resenärer som köper enkelbiljetter. Många
ungdomar har skolkort så de ungdomsresor som
framförallt kan minska är fritidsresorna. En nackdel
med detta är att de till stor del sker när det finns
gott om plats i trafiksystemet.

Den grupp som delvis gynnas av detta alternativ är
vuxna som kan resa mitt på dagen. Exempelvis kan
förtidspensionärer, sjukskrivna och föräldralediga
ha möjlighet att förlägga vissa av sina resor till
lågtrafik.
En viktig kundgrupp i kollektivtrafiken är så kallade
växlare, det vill säga resenärer som ibland reser
kollektivt och ibland med bil. För denna grupp är
idag 40-resorskortet en attraktiv biljettprodukt. Då
det är lättare att få en befintlig resenär att resa mer,
än att locka en ny resenär till kollektivtrafiken är
växlare en grupp som är viktig att motivera att resa
kollektivt. I detta alternativ finns en risk att vi
kommer att stöta bort dem. De växlare som reser
ofta kanske kommer välja att köpa månadskort,
men de som bara reser någon gång per vecka kan bli
avskräckta av att behöva betala 28 kr per resa
istället för dagens 15 kr. Vi får räkna med att dessa
kommer att välja andra transportsätt om de har
möjlighet. I rapportens beteendevetenskapliga

Dagens produkt 20-resor ungdom är relativt
förmånlig. En resenär betalar 24 kr per resa oavsett
sträcka. Även med 10-kortet för ungdomar blir
priset högre än dagens och fritidsresandet bland
ungdomar i länet kommer troligen att minska.
Den stora majoriteten resenärer kommer inte att
välja att resa i lågtrafik, då de inte kan styra sin
restid själva, men en viss överflyttning kommer att
ske, vilket kan minska belastningen i peaktid.
Storleken på överströmningen är dock svår att
beräkna i förhand. I kundgrupperna pensionärer,
växlare och ungdomsresor kan vi förvänta oss en
resandeminskning och ett tapp i kundnöjdhet. I
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kundgruppen som idag köper månadskort kommer
det troligen inte ske någon större förändring.

Alternativ 3
Fem zoner & fokus prisvärdhet

Sammanfattningsvis innebär alternativ två att
nästan samtliga kundgrupper får en prismässig
försämring, vilket troligen påverkar målen kring
kundnöjdhet, resandeökning och marknadsandel
negativt.

Idag ligger snittintäkten för en enkelbiljett på 22 kr.
I Västerås stad ligger snittintäkten för enkelbiljetter
på 19 kr. Det innebär att alla prisnivåer på
enkelbiljetter över dessa nivåer kommer att öka
intäkterna jämfört med idag.

Miljöperspektiv
Syftet med lågtrafikbiljetter är att färre personer
ska resa i peaktid, vilket skulle kunna frigöra
bussar. Då produktionen av en ny buss i sig innebär
en miljöbelastning, samt att fordon som står stilla
inte släpper ut koldioxid, innebär detta en
miljöbesparing.

I denna modell utgår från att förenkla för kunderna
utifrån antalet produkter minskat. Zonstrukturen är
densamma som i alternativ två, där tätortzonerna
togs bort liksom pendlarprodukterna. Modellen är
lätt att kommunicera till kund och innebär en
prissänkning av flera befintliga produkter, men de
populära 40-korten tas bort. Borttagningen av 40korten möjliggör en prissänkning på övriga
produkter, utan att detta behöver innebära en
intäktsminskning.

Dock innebär detta alternativ troligen att många
växlare kommer välja andra färdsätt. De som kan
väljer cykel och gång, vilket är positivt ur
miljösynpunkt, men det riskerar också att ske en
överströmning till bilresor. Fler bilar innebär mer
utsläpp, både vid produktion och nyttjande, samt
ökad trängsel i trafiksystemet och ökad bullernivå.

För att driva resande bibehålls 10-korten. Kunder
som önskar lägga många resor på sitt kort kan fylla
på flera 10-produkter vid samma tillfälle. Teorin är
att en kund som köper enkelbiljetter troligen är
nöjd med att köpa den produkten, men en kund som
tycker att enkelbiljetterna är för dyra ska kunna
hitta en rabatterad produkt. Med dagens 40-kort
betalar resenärer 15 kr per resa. 10-korten i detta
alternativ innebär en kostnad på 20 kr/resa.

Med en ganska låg prishöjning på månadskorten
kommer troligtvis pendlarna i länet att fortsätta åka
kollektivt. Fler pensionärer kan välja att göra
länsresor med kollektivtrafik istället för bil i
lågtrafik, men pensionärerna i Västerås kommer
troligen välja bilen om de har möjlighet. I staden
kommer troligen en större andel unga gå eller cykla
medan de unga på landsbygden kanske i högre grad
får skjuts eller åker moped.

Ekonomiskt perspektiv
Tabell 7 Exempel prissättning Zon/Län med rabatter, underlag kalkyl

Biljett

Sammanfattningsvis kommer förslaget troligen leda
till att fler ungdomar kommer gå och cykla i
städerna, medan pensionärer och växlare i högre
grad kommer välja bilen.

Zon

Tabell 6 Effekt resande utvalda sträckor (vuxen) alternativ 2

Exempel på
pendlingssträcka

Antal mil

Effekt
resande

Sala - Västerås

4 mil

-1%

Hallsta/Sura Västerås

2,5 mil

- 5%

Köping - Västerås

4 mil

-1%

Fagersta Västerås

6,5 mil

+3%

Västerås

Helt pris
Län

Reducerat pris
Zon

Län

Enkel

25

60

15

40

10-resor

200

480

120

320

Dygn

60

130

40

90

30-dagar

690

1 090

390

560

Skolkort

5 900

7900

Utifrån de priser som använts för beräkning antas
biljettintäkterna öka med mellan 10 och 14 miljoner
kr per år.
Kundperspektiv
I detta alternativ premieras sällanresenärer och nya
resenärer. De som inte reser med kollektivtrafik
idag anser ofta att det är ett för stort engagemang
att binda upp sig på ett 40-kort för 610 kr. Om de
åker kollektivt köper de enkelbiljetter för 28 kr eller

-4%
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42 kr styck. I bilistens mentala bokföring är
kostnaden för en bilresa på korta sträckor 0 kr. I
jämförelse framstår kollektivtrafiken som dyr och
väljs bort. Detta alternativ har fördelen av en lägre
tröskel som kan bidra till att locka över nya
resenärer till kollektivtrafiken. Det är också lätt för
kunden att förstå priset och lätt för förvaltningen att
kommunicera. Att gå ut med en prissänkning av
enkelbiljetten bör leda till ökad nöjdhet både hos
kunder och allmänhet samt förhoppningsvis ett
ökat resande. Dessutom blir priset lägre för 10korten vilket kunderna kan tycka är en rimlig
kompensation för att den biljetten med stor
sannolikhet i framtiden inte kommer vara giltig
ombord på tåg, samt att dagens 3-timmars övergång
kan komma att dras ned till 1 timme.

alternativ för sina fritidsresor om de har möjlighet.
Dock är höjningen från 525 kr till 560 kr så pass
liten att effekten bör blir låg. Eftersom
Hallstahammar och Surahammar inte har egna
gymnasieskolor har gymnasieungdomar där i regel
skolkort. Ett förslag kan vara att antalet resor på
skolkorten blir obegränsade under vardagar, vilket
underlättar resor till fritidsaktiviteter.
Ungdomar och pensionärer i Västerås får en höjning
av månadskorten, men då pensionärerna inte väljer
denna produkt i dagsläget kommer det sannolikt
bara påverka dem marginellt. Ungdomarna kommer
i något högre grad välja att cykla och gå framför att
ta bussen samt att köpa 10-kort i högre
utsträckning.
Även i detta alternativ tas 20-resors ungdom bort,
vilket kan minska antalet fritidsresor i länet och
bidra till en minskad kundnöjdhet. En del av
kundgruppen kommer istället att köpa 10resorskort.

Då biljetterna blir dyrare för resenärer som tidigare
har köpt 40-kort kan en del av dessa resenärer välja
andra transportmedel istället. Den stora kundgrupp
som använder 40-kort är växlarna. Denna effekt ser
vi i samtliga tre alternativ och orsakas av det
mycket låga pris per resa som dagens rabattkort
erbjuder. De växlare som reser ofta kommer
troligen köpa månadskort istället. De som reser
någon gång per vecka kommer välja 10-kortet eller
andra färdsätt.

Miljöperspektiv
Detta alternativ bör leda till fler spontanresor med
kollektivtrafiken och kan förhoppningsvis vara ett
sätt att locka nya resenärer. Samtidigt finns risken
att framför allt växlarna väljer att åka bil istället.
Dock blir prishöjningen betydligt mindre för denna
grupp än i alternativ två.

Beteendevetenskaplig forskning visar att människor
föredrar rabatter framför ett fast lågt pris. Genom
att erbjuda 10-kort kommer kunden
förhoppningsvis uppleva ett ökat värde (jämfört
med att inte erbjudas rabatter) och välja att göra
fler resor med kollektivtrafiken. Att köpa ett 10-kort
kan också ses som en investering av resenären samt
frikopplar beslutet om köp från beslutet att resa.

Länsresenärerna är den grupp som främst kommer
att gynnas då de flesta får lägre priser och de inte
längre behöver bestämma sträcka utan får ett
länskort så fort de köper resa över länsgräns. De får
en bättre produkt till ett lägre pris och dessutom
bidrar den förenklade köpdialogen till att köpen
ombord på bussarna går snabbare och restiden
därmed kortas. På sikt bör detta alternativ leda till
ökat resande i kollektivtrafiken och därmed en
minskad miljöpåverkan.

Liksom i de andra alternativen höjs priset för
månadskort, men förväntan är att pendlarna inte
kommer förändra sitt resande baserat på
prishöjningen. Majoriteten av länspendlarna får ett
lägre pris än idag, vilket kanske kan locka över fler
till kollektivtrafiken. Möjligen kan de också börja
göra fler fritidsresor till andra orter än deras
vanliga pendlingsort, då de nu inte begränsas av en
viss sträcka. Resandet inom främst KAK, men även
FNS har potential att öka då dessa resenärer får en
tydlig prissänkning, vilket även gäller för alternativ
två.

Tabell 8 Effekt resande utvalda sträckor (vuxen) alternativ 3

Även pensionärer utanför Västerås får ett betydligt
lägre pris än idag. En förväntad effekt är att fler
pensionärer väljer att åka kollektivt på länsnivå.
Ungdomar i Hallstahammar och Surahammar får en
höjning av månadsbiljetten och kan välja andra

Exempel på
pendlingssträcka

Antal
mil

Effekt
resande

Sala - Västerås

4 mil

+2%

Hallsta/Sura - Västerås

2,5 mil

-2%

Köping - Västerås

4 mil

+2%

Fagersta Västerås

6,5 mil

+5%

Västerås
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Slutsatser
En samlad bedömning utifrån de tre perspektiven, ekonomi, kund och miljö indikerar att alternativ 3 ger den
bästa nyttan. Samtliga alternativ ger positiv effekt på intäkter som helhet. Mer lättförståelig zonstruktur,
biljettflora och prissättning bör leda till ett ökat resande, men effekten är inte möjlig att mäta på ett tillförlitligt
sätt. I alternativ ett kommer troligen effekten av enkelheten ätas upp av prishöjningen för resenärerna i
Västerås, åtminstone på kort sikt. Om visionen är ett ökat resande bör inte biljettpriserna i modellerna sättas för
högt.
Baserat på tydligheten, enkelheten, den positiva resandeökning som förväntas på sikt samt minimeringen av
negativa effekter förordas alternativ tre. Den modellen bedöms av de tre alternativen mest bidra till en ökad
kundnöjdhet, ökad nöjdhet hos allmänheten samt en resandeökning och högre marknadsandel på sikt.
Oavsett alternativ finns skäl att arbeta vidare med prissättning och detaljer i utformning av produktsortiment
Tabell 9 Samlad bedömning utifrån perspektiven Ekonomi, Kund och Miljö

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Totalt

Alternativ 1

+ 13-17 mkr

2

Alternativ 2

+ 16-20 mkr

1

Alternativ 3

+ 10-14 mkr

3

(Effekt på intäkter)

Kundperspektiv

Alternativ 1

2

Alternativ 2

3

Alternativ 3

1

Alternativ 1

2

Alternativ 2

3

Alternativ 3

1

(effekt pris för resenär)

Miljöperspektiv

”Ranking”

Alternativ

(effekt utsläpp)
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Extramaterial

Bilagor

Seniorrabatt

Bilaga 1 Kundsynpunkter

En variant av seniortaxa är att endast tillåta
seniorpris i lågtrafik, till exempel mellan klockan 914 och låta seniorerna betala fullt pris om de reser
övrig tid. Fördelen med detta system är att
seniorerna är en grupp som ofta har möjlighet att
styra vilken tid de ska resa och att detta skapar
incitament till att göra resan vid tidpunkter då
belastningen i trafiksystemet är låg. Nackdelen är
att lösningen är ganska svår att kommunicera och
innebär en speciallösning, vilket vi i möjligaste mån
försökt undvika.

Se separat dokument

Bilaga 2 Referenser
R. Thaler Beslut och beteenden 2015
SKL Öppna jämförelser Kollektivtrafik 2017
B Holmberg och J Hultén Ny kunskap om
kollektivtrafik 2018:4
https://www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_oc
h_livsstil/article-28656-9653-lamna-bilen-hemmaak-med-andra

Familjerabatter

http://www.k2centrum.se/sites/default/files/field
s/field_bifogad_fil/forandrade_forutsattningar_for_f
ramtidens_kollektivtrafik_2016_8.pdf

Hos SL och UL reser barn under 12 år gratis med en
betalande vuxen på helgerna. Att betala för både ett
(eller flera) barn och en vuxen blir snabbt oprisvärt
gentemot bilen. Under helgen är belastningen i
trafiksystemet inte så hög och därmed finns
anledning att försöka fylla platserna och plocka
marknadsandelar från bilismen. Det är också ett sätt
att lära barn och unga att åka kollektivt. Nackdelen
är att lösningen är svår att kommunicera, innebär
en speiallösning samt eventuellt minskade intäkter.
På sikt kan intäkterna komma att öka i och med att
barnen lär sig att åka kollektivt.

https://skr.se/download/18.11bdf6001624d35f34
3945e1/1522164725619/V%C3%A4gvalf%C3%B6r-framtiden-3-omv%C3%A4rldsanalys2018.pdf
https://www.vibilagare.se/nyheter/utslapp-avco2-det-hogsta-pa-5-ar
http://miljofordonsverige.se/tag/koldioxidutslapp/
https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-ochklimat/jamfor-trafikslag/

Studentrabatter

https://trafikverket.ineko.se/Files/enUS/51419/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_180_tr
ender_i_transportsystemet_trafikverkets_omv%C3
%A4rldsanalys_2018.pdf

Många regioner erbjuder någon form av
studentrabatt. Det vanligaste är att 30
dagarsbiljetten är rabatterad, men i vissa regioner
är hela sortimentet rabatterat för studenter.
Argumentet för är ofta att det är en ekonomiskt
utsatt grupp. Ett annat argument kan vara att
många barn och ungdomar åker kollektivt, men i
20-års åldern bryts vanan då de skaffar körkort och
eventuellt bil. Genom att erbjuda studentrabatter
kan vi eventuellt behålla dem i kollektivtrafiken och
etablera vanan även efter att de fått körkortet. En
nackdel kan vara att många studenter cyklar och det
är inte meningen att kollektivtrafiken ska ta
marknadsandelar av cyklismen. Studentrabatt kan
också leda till minskade intäkter, ifall rabatten inte
lockar så många nya resenärer.

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/
svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-ochdebatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-ochsamhallsnytta-for-pengarna.pdf
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/field
s/field_uppladdad_rapport/vilken_grad_av_prisdiffe
rentiering_2016-10.pdf
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20

§
Meddelanden
Rapport från SKR och MSB - Öppna jämförelser - Trygghet och
säkerhet 2019. Dnr KS 2020/84
Ny rapport från Mälardalsrådet om bristen på samhällsbyggare
inom infrastruktursektorn. Dnr KS 2020/134
Länsstyrelsen har beslutat 2020-04-01 om tillstånd till skyddsjakt
efter storskarv i Mälaren för yrkesfiskare i Mälaren till och med
den 31 december 2020. Dnr KS 2020/135
Rapport från Länsstyrelsen - inspektion av
överförmyndarnämnden 2019. Dnr KS 2020/116
Protokoll/minnesanteckningar från:
•

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

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

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

•

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

•

Uppdatera kommunfakta på hemsidan. Dnr KS 2020/117

•

Angående Coronavirus. Dnr KS 2020/118

•

Uselt underhåll på vandringsleden. Dnr KS 2020/124

•

Cykla i Valskog. Dnr KS 2020/126

Undertecknade avtal:
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kanslichef Josephine Härdin har tecknat Tilläggsavtal nr 1 till
avtal nr 1307, Avtal – konsultuppdrag. Avtalspart: Mikael
Skareflod Consulting. Dnr KS 2020/103
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-20
•

Kanslichef Josephine Härdin har tecknat Tilläggsbeställning
till befintligt leveransavtal rörande W3D3 (Document
Converter). Dnr KS 2020/111

•

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

•

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

Beviljade schakttillstånd till:
•

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

•

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

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:
•

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

•

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

Kommuner och Regioners cirkulär:

Förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro

•

20:14 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen
samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid19, orsakad av coronavirus

•

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

•

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

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen.
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande
möte/samtal.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Datum

Beteckning

2020-03-19

203-46953-2019

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Rapport från inspektion den 26 november 2019 av
Överförmyndarnämnden för Västra Mälardalen
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län kritiserar Överförmyndarnämnden för Västra
Mälardalen (nämnden) på följande punkter.
- Ingen överlämning av redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare.
- Ingen handläggning i ärende angående god man enligt 11 kap. 3 §
föräldrabalken (FB) i två års tid.
- Bristande tillsyn av att redovisning ges in i ett förmynderskap.
- Inget beslut om att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB.
Inledning
Vid inspektion den 26 november 2019 granskade Länsstyrelsen 34 akter, se
bilaga.
Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med nämnden där de
frågor som uppstått vid granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet
medverkade nämndens ordförande Carl-Inge Westberg, Jenny Cameron, Anita
Nyberg, Martin Drugge, Petra Carlström och John Häggkvist från nämndens
kansli samt Lotta Reimers och Hans Lind från Länsstyrelsen.
Om vi har funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tar vi upp det
i rapporten.
Aktgranskning med kritik
Överlämning av redovisningshandlingar
Efter Länsstyrelsens föregående inspektion år 2018 fick nämnden kritik för att
redovisningshandlingar inte överlämnades i samband med byte av ställföreträdare.
Frågan följdes upp vid nuvarande inspektion.
Vid granskningen av akt 1401 angående ett godmanskap noterades följande. Ett
byte av god man beslutades i december 2018, med giltighet från den 1 januari
2019. Sluträkningen granskades i mars 2019 men det finns ingen dokumenterad
överlämning av redovisningshandlingar till den nye gode mannen.
Vid granskning av akt 221 gode mannen noterade Länsstyrelsen att ett byte av
gode man hade beslutats och att sluträkningen granskades i juli 2019. Det
framgick inte att redovisningshandlingarna hade överlämnats till den nye gode
mannen.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Vid granskningen av akt 4419 angående ett godmanskap/förvaltarskap noterades
följande. Det beslutades om ett byte i oktober 2018. Den före detta ställföreträdaren lämnade en sluträkning som granskades med anmärkning i mars 2019.
Vid det bytet skedde aldrig någon överlämning av redovisningshandlingarna. Ett
nytt beslut om byte av ställföreträdare beslutades i maj 2019. Den före detta
ställföreträdaren lämnade sluträkning till och med 15 maj 2019. En överlämning
av redovisningshandlingar genomfördes i juni 2019 men i skrivelsen till den nya
ställföreträdaren har nämnden angett att det endast avser redovisning från den
senaste ställföreträdaren, trots att det även varit andra ställföreträdare tidigare.
Vid sammanträdet uppgav nämnden att de har flera ärenden där överlämnandet av
redovisningshandlingar inte har skett. Det särskilda momentet har fått prioriteras
ned i förhållande till andra arbetsuppgifter, som de bedömt vara viktigare.
Efter sammanträdet har nämnden framfört att de tidigare haft som rutin att
ställföreträdare kommit till kansliet och tagit del av handlingar på plats. Men efter
kommentar från länsstyrelsen beslutade nämnden att istället skicka handlingar till
ställföreträdaren. Det finns mallar förberett och det har blivit en mycket bättre
hantering sedan tidigare men de ligger efter med arbetsmomentet och det har till
viss del inte kommunicerats riktigt med nya medarbetare.
Vid byte av ställföreträdare ska överförmyndaren enligt 16 kap. 8 § FB överlämna
sluträkningen, efter att överförmyndaren granskat den, samt förteckning,
årsräkningar och övriga handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB som förvaras hos
överförmyndaren, till den nya ställföreträdaren. Bestämmelsen innebär att alla
förteckningar, årsräkningar m.m. som förvaras hos överförmyndaren ska lämnas
över till den nya ställföreträdaren, oavsett antal eller ålder. Länsstyrelsen
uppmanar nämnden att fortsättningsvis överlämna handlingarna snarast efter det
att sluträkningen granskats.
Länsstyrelsen är kritisk till nämndens bristande rutiner i detta hänseende.
Bevakning av bodelningsärende
Vid granskningen av akt 4208 angående godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB för att
bevaka en bortavarande persons rätt i en bodelning noterade Länsstyrelsen
följande. Gode mannen blev förordnad i oktober 2017. Av akten framgår att det
finns en bodelningsförrättare som också var den som anmälde behovet av god
man. I dagboken fanns inga registrerade händelser i ärendet sedan oktober 2017.
Enligt 15 kap. 1 och 2 §§ FB ska en ställföreträdare ska vårda en huvudmans rätt i
en bodelning där huvudmannen har del och se till att skifte sker så snart som
möjligt. Enligt 15 kap. 9 § FB ska ställföreträdaren se till att bouppteckning
förrättas så snart som möjligt och en kopia ska lämnas till överförmyndaren.
Gode mannen är skyldig att se till att bodelning sker så snart som möjligt och det
ingår i nämndens tillsynsuppdrag att se till att gode mannen fullgör sina
skyldigheter. Detta gäller oavsett om det finns en bodelningsförrättare eller inte.
Om bodelningsförrättaren beslutar om tvångsdelning (enligt 17 kap. 6 §
äktenskapsbalken) ska dock nämnden inte samtycka till fördelningen i boet.
Observera att föräldrabalkens regler alltid kräver att en bouppteckning upprättas.
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Nämnden borde vara mer aktiv i sin tillsyn av ärendet och regelbundet ha kontakt
med gode mannen för att få information om ärendets handläggning och se till att
få in en bouppteckning. Länsstyrelsen anser generellt att nämnden åtminstone en
gång om året bör få in en redogörelse från förordnade ställföreträdare.
Länsstyrelsen anser därför att nämnden förtjänar viss kritik för att ingen
handläggning skett i ärendet på två år.
Bristande bevakning av redovisning
Vid granskningen av akt 4625 angående förmynderskap noterade Länsstyrelsen
följande. Barnet blev myndigt i augusti 2019, men ärendet var vid inspektionen
fortfarande aktivt. En god man är fortfarande förordnad för barnet, för att bevaka
rätt i dödsbo. Nämnden samtyckte i januari 2019 till arvskiftet och det framgår att
barnet ärvt över 700 000 kr. Nämnden har inte begärt förteckning över
tillgångarna, inte begärt någon sluträkning eller krävt in något bevis om att arvet
utbetalats till barnet.
Enligt 13 kap. 3 § FB ska en förmyndare ge in en förteckning över barnets
tillgångar inom en månad från att barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp.
Enligt 13 kap. 15 § FB ska föräldrar inom en månad efter att barnet fyllt 18 år i en
sluträkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under tiden fram till
att förmynderskapet upphörde. Redovisningen avser egendom som avses i 13 kap.
2 § FB, t.ex. tillgångar som överstiger åtta gånger gällande prisbasbelopp, samt
sådan egendom som omfattas av bestämmelserna om samtycke enligt 13 kap. 10 §
FB, t.ex. fast egendom eller nyttjanderätt till sådan. Länsstyrelsen vill framhålla
att överförmyndarens granskning av ställföreträdares redovisningshandlingar är en
central del av överförmyndarens tillsyn. Det är därför viktigt att överförmyndaren
aktivt bevakar att redovisningshandlingar lämnas in, att de lämnas in i rätt tid och
vidta åtgärder då det brister, genom att t.ex. förelägga med vite.
Barnet ärvde i detta ärende ett belopp över åtta basbelopp, varför förmyndaren
blev redovisningsskyldig. Förmyndaren borde därför både gett in förteckning och
sluträkning. Nämnden har inte vidtagit några åtgärder för att se till att detta sker.
Inga åtgärder för att avsluta godmanskapet eller ärendet när barnet blev myndigt
har heller vidtagits. Nämnden har varit mycket passiv i ärendet och Länsstyrelsen
är kritisk till handläggningen. Nämnden bör vidta åtgärd för att få in nödvändig
redovisning innan ärendet avslutas.
Beslut saknas om god man enligt 11 kap. 2 § FB
Vid granskningen av akt 1259 angående godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
noterade Länsstyrelsen följande. Nämnden skickade den 13 september 2018 ut
registerutdrag till en god man enligt 11 kap. 2 § FB med uppdrag att bevaka
huvudmannens rätt i dödsbo. Av registerutdraget framgår att förordnandet gäller
från den 13 september 2018 men i akten saknas ett beslut om att förordna gode
mannen. Nämnden samtyckte den 13 november 2018 till försäljning av en
fastighet i dödsboet, efter en ansökan från denne gode man.
Vid sammanträdet uppgav nämnden att de inte brukar acceptera ett registerutdrag
som ett beslut, utan att ett särskilt beslut brukar fattas. Länsstyrelsen påpekade att
det alltid behövs ett särskilt beslut att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB,
att ett registerutdrag inte uppfyller villkoren för att vara ett beslut. Länsstyrelsen
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anser att nämnden förtjänar viss kritik för att en ställföreträdare fått verka utan att
ett giltigt beslut om förordnande fattats.
Aktgranskning utan kritik
Ärenden under uppbyggnad – lång handläggningstid
Länsstyrelsen granskade vid inspektionen ett antal äldre ärenden angående
anmälan om behov av ställföreträdare. Angående två ärenden har Länsstyrelsen
funnit anledning att kommentera handläggningen.
Vid granskningen av akt 4729 noterades att ärendet kom in i september 2018. I
dagboken anges att huvudmannen hört av sig och uppgett att hen ska flytta till
Malmö och därför vill avvakta med godmanskap. I dagboken finns få noteringar
och ingenting registrerades mellan februari 2019 och 25 november 2019 då
nämnden beslutade att avskriva ärendet.
Vid granskningen av akt 7171 noterades att ärendet kom in den 28 november
2018. Nästa åtgärd som registrerats är den 6 november 2019 då nämnden begärde
social utredning.
Länsstyrelsen vill understryka att en snabb handläggning hos överförmyndaren av
rättssäkerhetsskäl är viktig för den enskilde som annars kan riskera att hans eller
hennes personliga eller ekonomiska förhållanden blir försämrade om godmanskap
eller förvaltarskap fördröjs. I kravet på snabb handläggning ligger att
överförmyndaren under handläggningstiden måste bevaka att utredningen hela
tiden förs framåt. Regeln i 9 § förvaltningslagen (2017:900) ska, som i all annan
handläggning av ärenden hos överförmyndaren, vara vägledande.
Medförmyndare
Vid granskningen av akt 4640 angående förmynderskap där en medförmyndare
har förordnats. I beslutet om medförmyndare från år 2016 framgår att nämnden
begärde att medförmyndaren skulle själv ha hand om hela ekonomin. I
tingsrättens beslut anges dock endast att det finns behov av medförmyndare på
grund av att förmyndaren inte betalat en skuld till sina barn enligt plan. Utöver
detta framgår inte tydligt vad medförmyndarens uppdrag är. Av akten framgår att
förmyndaren har en skuld till sina två barn och det finns skuldebrev och avbetalningsplan. Medförmyndaren ser till att förmyndaren betalar på skulden och
redovisar bara det kontot i sin årsräkning. Men det är oklart om barnen har några
andra konton.
Tingsrätten beslutade om byte av medförmyndare den 18 juni 2019. I beslutet
skriver rätten att skulden består och att det därför fortfarande finns behov av
medförmyndare, men inte heller nu framgår det tydligt vad uppdraget är.
Länsstyrelsen noterade vidare att en sluträkning granskades den 23 juli 2019. Det
framgick inte av akten att några redovisningshandlingar har överlämnats till den
nya medförmyndaren.
Länsstyrelsen noterade även att det i nämndens register endast finns angivet en
medförmyndare, inte någon legal förmyndare.
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Om ett barns egendom ska förvaltas av fler än en förmyndare ska förmyndarna
utöva förvaltningen gemensamt. Som huvudregel bör medförmyndarens uppdrag
framgå av tingsrättens beslut, men enligt 12 kap. 12 § FB kan överförmyndaren
besluta att förvaltningen av tillgångarna ska fördelas på visst sätt mellan
ställföreträdarna eller att vissa av tillgångarna ska förvaltas av en av dem ensam.
I det aktuella ärendet anser Länsstyrelsen att det för närvarande framstår som
oklart vad medförmyndarens uppdrag är dels vad gäller lånet och dels om hen ska
förvalta barnets ekonomi själv. Länsstyrelsen anser att nämnden måste klargöra
vad uppdraget är och utreda om de behöver fatta beslut enligt 12 kap. 12 § FB.
Länsstyrelsen vill även påpeka att redovisningshandlingarna ska överlämnas till
den nya medförmyndaren, i enlighet med 16 kap. 8 § FB och att förmyndaren är
en ställföreträdare för barnet som också bör framgå av nämndens register.
Inte entledigade gode män enligt 11 kap. 2 § FB
Vid granskningen av akt 4541 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen
följande. Nämnden förordnade en god man enligt 11 kap. 2 § FB den 12 april
2018 med uppdrag att bevaka huvudmannens rätt i dödsboet efter huvudmannens
make. Den 11 oktober 2018 beslutade nämnden att samtycka till arvskifte. Det
fanns inget beslut om att avsluta det tillfälliga godmanskapet.
Vid granskningen av akt 7036 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen
följande. Nämnden beslutade den 2 februari 2018 att förordna en god man enligt
11 kap. 2 § FB med uppdrag att bevaka huvudmannens rätt vid upprättandet av ett
avtal gällande hyra m.m. Ett hyresavtal inkom till nämnden den 13 december
2018. Det fanns inget beslut i akten om att avsluta det tillfälliga godmanskapet.
Länsstyrelsen framförde att nämnden bör bevaka denna typ av gode män och se
till att de entledigas så snart deras uppdrag är avklarat.
Godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB
Länsstyrelsen granskade akt 4498 angående godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB
även vid inspektionen år 2017. Ärendet diskuterades då utifrån att det pågått
under en längre tid och att denna typ av godmanskap är avsedda att vara av
tillfällig karaktär. Vid den nuvarande inspektionen kunde Länsstyrelsen konstatera
att barnen fortfarande har god man.
Vid sammanträdet uppgav nämnden att det pågår handläggning hos
socialnämnden men att det går långsamt. Länsstyrelsen framförde att nämnden
skulle kunna fundera över möjligheten att ansöka direkt till tingsrätten om att utse
en särskilt förordnad förmyndare.
Klumpsummor
Vid granskningen av akt 1401 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen
följande. I årsräkningen för år 2018 finns det i blanketten förtryckt under utgifter
”övriga utgifter, specificeras i bilaga”. Gode mannen har där angett en utgift om
3 104 kr och 1 951 kr med hänvisning till bilaga med hänvisning till bilaga. Ingen
specifikation fanns tillsammans med årsräkningen.
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Vid granskningen av akt 3283 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen
följande. I årsräkningen för år 2018 finns en post under utgifter kallad ”AutogiroBankgiro” omfattande 74 000 kr. Det finns en hänvisning till en bilaga som finns i
akten men som inte är häftad till årsräkningen. Gode mannen har redovisat på
samma vis i årsräkningen för år 2017, men där saknas bilagan i akten.
Vid sammanträdet uppgav nämnden att de har som rutin att begära specifikation
och att häfta fast den vid årsräkningen.
Av 14 kap. 15 § 2 st FB framgår att det i årsräkningen ska anges den enskildes
tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid räkningen avser. Vidare ska
en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av
årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes
uppehälle eller nytta i övrigt. JO har i beslut den 24 april 2008, dnr 1202-2008,
framfört att det är mindre lämpligt att i årsräkningar ange klumpsummor jämte
anteckningar av karaktären "bankomatuttag, girobetalningar" och liknande och att
sådana poster bör specificeras direkt i årsräkningen, alternativt i en bilaga till
denna.
Länsstyrelsen anser att utgifterna ska specificeras i årsräkningen och om gode
mannen bifogar en bilaga ska den fästas vid årsräkningen. Det ska framgå att
bilagan hör till årsräkningen och att den omfattas av den underskrift på heder och
samvete som ställföreträdaren tecknar på årsräkningens framsida.
Övriga frågor
Om organisationen
Vid sammanträdet uppgav nämnden att kansliet för närvarande har sju anställda
men att två av dem var sjukskrivna och en skulle sluta inom kort. De håller dock
på att ersättningsrekrytera. Det har inneburit att befintlig personal varit extra hårt
belastad.
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare; de har möte en gång i
månaden. Ledamöterna har under år 2019 deltagit i grundutbildning anordnad av
Sveriges Kommuner och Regioner och Föreningen Sveriges Överförmyndares
studiedagar i Karlstad.
Rapporten har upprättats av Lotta Reimers och Hans Lind
Bilaga:
Granskade akter
Kopia till:
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammars, Kungsörs, Köpings och
Surahammars kommuner
Kommunstyrelsen i Arboga, Hallstahammars, Kungsörs, Köpings och
Surahammars kommuner
Kommunrevisorerna i Arboga, Hallstahammars, Kungsörs, Köpings och
Surahammars kommuner

BILAGA
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Datum

Beteckning

2020-03-19
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Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Granskade akter
Godmanskap 11:4 FB
221, 337, 1259, 1842, 3283, 4029, 4057, 4541, 7036
Förvaltarskap
174, 1401, 1495, 4419, 6105
Förmynderskap
4536, 4491, 4640, 4742, 7105, 8034
Godmanskap 11:1 FB
4498
Godmanskap 11:2 FB
4625, 4765
Godmanskap 11:3 FB
4208, 4442
Ensamkommande barn
4237
Under uppbyggnad
1802, 4459, 4565, 4695, 4729, 4764, 4769, 7171
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1.

Inledning
Kungsörs KommunTeknik AB är ett kommuntekniskt företag som förvaltar fastigheter samt
utför tjänster inom gata och park enligt beställningar från Kungsörs kommun. Bolaget är
helägt av Kungsörs kommun.
Bolaget förvaltar och sköter kommunens skogar och naturmarker. Skogs och naturmarker
förvaltas med ett ekologiskt perspektiv.
Bolaget har även en mät, kart och GIS avdelning som hanterar kommunens kartsystem samt
utför tjänster i framtagande av nya detaljplaner.
Kungsörs KommunTeknik AB arbetar även med ny- och ombyggnationer i fastigheter, gata
och park.
Från den 1 maj 2016 har hela VA-verksamheten överförts till eget bolag, Kungsörs Vatten
AB, även detta helägt av Kungsörs kommun. Personalen överfördes 1 september 2016.
Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och
uppföljningsprocess.

2.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
Efter valet beslutar kommunfullmäktige om nya ledamöter i nämnder och styrelser.
Styrelseledamöter i bolagskoncernen sitter kvar fram till ordinarie årsstämma året efter
valet. Vid ordinarie årsstämma den 3 juni 2019 i bolagskoncernen Kungsörs
Kommunföretag AB, fastställdes den nya styrelsen av stämman att gälla från dagen efter,
den 4 juni 2019.
Vi tackade den gamla styrelsen för arbetet i både KKTAB och KVAB.
2019 blev ytterligare ett år med försäljning av tomter vid Skillingeudd. Etapp 1och 2 är
slutsålda eller bokade och handpenning betald. Områdena Runnabäcken och Blåmesgatan
är under byggnation och även där är tomterna bokade. Resten av området del 2 är under
planering. På Rörgränd med tomter för industrimark är VA-utbyggnaden klar och där
återstår endast belysning och asfaltering. Vi behöver ytterligare områden för industrimark
och planering för detta pågår.
Under året har mycket av det påbörjade arbetet med byggnationer av VA-ledningar både
till Jägaråsen och till Kungs Barkarö slutförts. Projekteringen av VA-ledning till Valskog
är klar och byggnationen påbörjades under januari 2020.
Byggnationen av mottagningsköket på Västerskolan är slutförd. På Ulvesund har det
tillskapats 2 nya förskoleavdelningar i hus 10 med ny väg till byggnaden, allt för att skapa
så trygg miljö som möjligt.
Byte av ventilationen på Vårdcentralen är slutförd.
Byggnationen av nytt VA-system underifrån på Södergården är klart. Renovering av
ytskikt och badrum på Södergården samt målning och tapeter är påbörjat. Beställningen

3

från Socialförvaltningen har inneburit viss omplanering gällande antalet boende per enhet.
Behovet av fler trygghetsboenden gör att planering för fler platser för boende är påbörjad.
Det gamla COOP-torget har fått nytt namn och heter efter invigning Drottningtorget och
fick efter namngivningen sin slutgiltiga utsmyckning.
Rosa Svenssons plats invigdes nere vid vattnet med utsikt över Kungsudden där vår
riksdagskvinna inrättade Kungsörs första förskola.
Ett fåtal vattenläckor har orsakat mycket arbete och viss förnyelse av ledningssystemet blir
då nödvändigt. Säkerhet gällande vårt dricksvatten gör att vi ser över vårt vatten och
avloppsverk samt ledningar och pumpstationer.
Under året har vi äntligen lyckats rekrytera en Ekolog som är en mycket viktig tjänst för att
fortsätta vårt arbete med naturvård samt bekämpningen av sjögull. Under 2019 så fick vi
själva stå för kostnaden för naturvård. Vi har fått klagomål från innevånare gällande
Kungsörsleden men inte haft medel eller personal för upprustning. Nu har vi fått lite medel
i nästa budget men saknar fortfarande personal.
2019 var för Bolagen ett framgångsrikt år tack vare en bra ledning och erfarna duktiga
medarbetare.
Styrelsen ansvarar för förvaltningen och organisationen av bolaget i enlighet med gällande
lagar och regler. Styrelsens bedömning är att kompetensen finns för att på ett bra sätt
kunna utföra sina uppgifter. Delaktighet och information har på ett bra sätt redovisats till
styrelsen under året som gått.
Styrelsen finner att verkställande direktören på ett utmärkt sätt fullgjort sina uppgifter.
Styrelsen vill med stor tacksamhet tacka avgående VD till lika teknisk chef Stig Tördahl
för allt arbete under åren som gått.
Styrelsen ser med glädje fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar för att på
bästa sätt ge service till verksamheterna och Kungsörs innevånare.
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3.

Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens
sammanträden
Ordinarie styrelseledamöter 2019-01-01—2019-06-03
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare: 2019-01-01—2019-06-03
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Ordinarie styrelseledamöter 2019-06-04—
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L)
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M)
Gunnar Karlsson (C)
Lars-Gunnar Andersson (SD)
Ersättare: 2019-06-04—
Pelle Strengbom (S)
Christer Henriksson (V)
Kristina Larsson Sköld (C)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört sju styrelsemöten.
Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Lars Wigström (S)

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson (C) 2019-01-01—2019-06-03
Ingegerd Granath (S) 2019-06-04—
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Närvaro vid styrelsemöten 2019-01-01—2019-06-03
2019-03-13

2019-05-22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Sofia Axelsson, 1:e
vice ordförande
Rolf Lindgren,
ledamot
Per Haldin, 2:e vice
ordförande
Kristina Larsson
Sköld, ledamot
Kerstin Åkesson,
ersättare
Christer
Henriksson,
ersättare
Robert Andersson,
ersättare
VD
Stig Tördahl
Sekreterare
Eva Ottosson

Närvaro vid styrelsemöten 2019-06-04—2019-12-31
2019-06-12

2019-09-18

2019-10-23

2019-11-20

2019-12-09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Claes Wolinder, 2:e
vice ordförande
Yrjö Björkqvist, 1:e
vice ordförande
Gunnar Karlsson,
ledamot
Lars-Gunnar
Andersson, ledamot
Pelle Strengbom,
ersättare
Christer
Henriksson,
ersättare
Kristina Larsson
Sköld, ersättare
VD
Stig Tördahl
Tf VD Rune Larsen
Sekreterare
Eva Ottosson

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Närvaro vid Bolagsdag 2019-01-01—2019-06-03
Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Sofia Axelsson, 1:e
vice ordförande
Rolf Lindgren,
ledamot
Per Haldin, 2:e vice
ordförande
Kristina Larsson
Sköld, ledamot
Kerstin Åkesson,
ersättare
Christer Henriksson,
ersättare
Robert Andersson,
ersättare
VD
Stig Tördahl
Sekreterare
Eva Ottosson

Bolagsdag
Ägardialog
2019-06-03
X

Bolagsdag
Stämma
2019-06-03
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Närvaro vid Bolagsdag 2019-06-04—2019-12-31
Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Claes Wolinder, 2:e
vice ordförande
Yrjö Björkqvist, 1:e
vice ordförande
Gunnar Karlsson,
ledamot
Lars-Gunnar
Andersson, ledamot
Pelle Strengbom,
ersättare
Christer Henriksson,
ersättare
Kristina Larsson
Sköld, ersättare
VD
Stig Tördahl
T.f VD Rune Larsen
Sekreterare
Eva Ottosson

Bolagsdag
Ägardialog
2019-12-09
X

Bolagsdag
Bokslutsstrategiskt
dialogmöte
2019-12-09
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.

Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektivet
samt finansiell rapportering är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har
fungerat under senaste räkenskapsåret
Det kommunala uppdraget följs upp genom kontinuerliga dialogmöten med
kommunstyrelsen. I dialogmötet analyseras utförd beställning och kvalitet på genomförandet.
Från 2018 följs uppdraget upp mot en mängdförteckning.
Enligt bolagspolicyn ska styrelsen utforma och anta en arbetsordning samt VD-instruktion.
Arbetsordningen och VD-instruktionen har reviderats och antagits av styrelsen 20 november
2019. Arbetsordningen och VD-instruktionen gäller tills vidare tills något annat beslutas.
Styrelsen informeras kontinuerligt om verksamheten samt den ekonomiska och finansiella
situationen.
Personalsystemet Personec och ekonomiuppföljningssystemet Qlikviev fungerar
tillfredställande. I systemen finns funktioner som väl levererar den kontroll som förväntas och
behövs.
Den ekonomiska uppföljningen sker i systemet Qlikview samt i ekonomisystemet Raindance.
Det uppfyller kraven för en god uppföljning.
Under 2019 har ägardialoger skett vid två tillfällen vilket innebär att moderbolagets styrelse
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4.
Bolaget deltar aktivt i uppföljningen av kommunens och koncernens gemensamma mål- och
resultatstyrningsmodell.

5.

Hur bolagets risker bedömts och följts upp
Vi har genomlyst riskerna med framtida personalförsörjning. Bolaget är väl medvetet om
riskerna.
Ett flertal pensinsavgångar har under året uppkommit och ytterligare pensionsavgångar är
förestående i närtid. Rekryteringar har genomförts och tjänster har kunnat återbesättas. Nära
samarbete med kommunens HR-avdelning pågår. Bristsituation kan uppstå då flera av
tjänsterna är mycket svårrekryterade. För att undvika produktionsbortfall pågår
internutbildning av personal.
Ekonomin i bolaget är för närvarande stabil. Den ekonomiska situationen är mycket beroende
av beställningar från Kungsörs kommun. Detta betyder att bolaget är mycket känslig för den
ekonomiska situationen i kommunen.
Kungsörs KommunTeknik AB har genomfört stora om- och nybyggnationer, som t.ex. Nya
Skolan, vilket innebär att bolaget har tagit upp stora lån. Låneskulden uppgår till 365.5 milj.
kr. Bolaget blir då mycket känsligt för ränterörelser. För att minska risken av ränterörelser så
har 150 milj. kr bundits i 5 år till en låg ränta av 0,76 %. Stor vaksamhet för detta är en
nödvändighet.
Genomarbetade uppföljningar av drift- och finansekonomi är nödvändiga och genomförs
varje månad. Redovisningar i bolagets styrelse sker kontinuerligt.
Finanspolicyn är reviderad av styrelsen 15 juni 2016.
I policyn anges:
• finanspolicyns syfte
• finansverksamhetens mål
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•
•
•
•
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organisation och ansvarsfördelning
likviditetsförvaltning
finansiering
rapportering

Nyckeltal
2018

2018

2018

2019

2019

2019

Budget

Augusti

December

Budget

Augusti

December

Verksamhetsmått
Fastighetsareor

m2

82 833

82 833

82 833

83 358

83 358

83 358

Fastighet

kr

46 308 288

34 603 960

42 554 965

43 019 968

28 743 956

42 224 699

559,06

417,76

513,74

516,09

344,83

506,55

7 041 927

3 308 770

5 239 580

6 901 088

3 221 323

5 184 361

85,01

39,95

63,25

82,79

38,64

62,19

10 759 672

4 987 202

7 287 069

10 544 479

4 901 706

8 020 000

kwh/m2

129,90

60,21

87,97

126,50

58,80

96,21

m3

49 297

27 012

34 292

48 311

24 784

36 651

0,60

0,33

0,41

0,58

0,30

0,44

Fastighetskostnad per m2

kr/m2

Elenergiförbrukning fastighet

kwh

Elenergiförbrukning fastighet

kwh/m2

Förbrukning värme i fastighet

kwh

Förbrukning värme i fastighet per m2
Förbrukning vatten i fastighet m3
Förbrukning vatten i fastighet per m2

m3/m2

25210 Gata

kr

6 189 326

4 126 000

7 964 054

7 753 490

6 234 149

9 095 445

Gator antal m2

m2

510 872

519 106

519 106

519 106

519 106

519 106

12,12

7,95

15,34

14,94

12,01

17,52

Kostnad drift & u-håll per m2, gata

kr/m2

25320 Park

kr

2 172 901

1 449 000

2 949 334

2 252 510

1 698 025

2 591 129

Park antal m2

m2

434 679

445 025

445 025

445 025

445 025

445 025

5,00

3,26

6,63

5,06

3,82

5,82

Kostnad drift & u-håll per m2, park

kr/m2

25250 Enskilda vägar

kr

852 322

568 000

1 004 899

852 000

693 021

1 018 716

Enskilda vägar m2

m2

240 898

240 898

240 898

240 898

240 898

240 898

3,54

2,36

4,17

3,54

2,88

4,23

-

40 050

60 870

39 055

45 340

Kostnad enskilda vägar per m2, kr/m2
Solenergi

kr/m2
kwh

Mål:
Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en sammantagen minskning med 2 % i
jämförelse med 2018.
Målet ej uppfyllt.
Den stora minskningen jämförelseåren 2017-2018 på 25 % gör det svårt att uppnå målet.
2018 stora arbeten i undercentraler och ventilationsanläggningar har inte utförts i samma
utsträckning 2019.
I jämförelse mellan 2017 och 2019 har vi ändå uppnått en minskning av förbrukningen med 20 %.
Skolmoduler och fritids i Valskog, samt förskola Ulvesund övergick från hyra till ägo 2019. 525 m2
Fastighetsarean för Södergårdens nyare del tillkom januari 2019. Debitering har skett från
halvårsskiftet 2019.
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7.

Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer
Bolagets auktoriserade- och lekmannarevisorer kommuniceras genom att tillsändas styrelsens
protokoll. Även andra dokument som anses vara av betydelse, för att ge revisorerna möjlighet
att följa verksamheten. PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför den årliga revisionen. PwC
konsulteras också under året vid behov. Lekmannarevisorerna har årligen en genomgång av
årsredovisningen med PwC.
Under 2019 har lekmannarevisorerna bjudits in till Bolagsdagarna.

8.

Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande, om
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas
Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas
fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Hit räknas exempelvis:
•

Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller
ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen

•

försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse

•

bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag

•

förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen

•

fusion av bolag

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant
slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med
moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
Inga ärenden har överlämnats till kommunstyrelsen för avgörande under 2019.
9.

Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen
Fastighetsförvaltningen bedrivs enligt direktiven om självkostnadsprincipen. Uttagna hyror
bekostar drift- och underhåll av ägda och förvaltade fastigheter.
Uppföljning av intäkter och kostnader sker löpande och rapporteras till styrelsen.
Fastlagda finansiella mål efterlevs. Stor vaksamhet avseende ränterörelser är nödvändig då
låneportföljen är relativt stor.

10.

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen blir tillsänd Delårsrapporter, Årsredovisning inkl.
Bolagsstyrningsrapporten, protokoll, internkontrollplan, noteringar från ägardialoger,
målplaneringen, nyckeltal och styrelseutvärderingen. Två gånger per år arrangeras s.k.
Bolagsdagar. Dessa dagar innehåller på våren Ägardialoger och bolagsstämmor. På hösten
innehåller bolagsdagen Ägardialoger och Bokslutsstrategiskt dialogmöte. Anteckningar förs
och tillsänds kommunstyrelsen.
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11.

Kompetensförsörjningsplan
Där det är möjligt och där det finns behov, säkerställs framtida kompetensförsörjning genom
praktikplatser.
För närvarande sker detta på driftavdelningen genom att feriearbetare som bedöms lämpliga
erbjuds säsongarbeten året efter att de placerats av skolan. Faller säsongsarbetet väl ut och
intresse finns, så sker rekrytering vid behov. Intern och externutbildningar följer, för att
säkerställa kompetens och behörigheter.
Kartingenjör har valt att jobba vidare på 50% från februari 2020. Dennes efterträder är
rekryterad och börjar sin anställning V 22 2020.
VD/ Teknisk chef har uppnått pensionsålder men valt att arbeta vidare på 50 % från årsskiftet
2019/2020 i en anna befattning. T.f. VD/teknisk chef har tillsatts från samma tid och en
rekryteringsprocess för denna tjänst kommer att påbörjas under våren 2020.
Pensionsprognos 2019 - 2023
Årtal
Befattning
VD
Mark- och gatuansvarig/projektledare
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Teknisk förvaltare
Drifttekniker fastighet
Fastighetskötare
Sekreterare
Ekonom
Mät- kart- och GIS-ingenjör
Kartingenjör
Mätningstekniker
Anläggningsarbetare drift
Arbetsledare drift
Driftchef
Ekolog
Totalt

2019 2020 2021 2022 2023
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
1
2
1

Summa
20192023
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
1
8
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12.

Uppföljning av internkontroll och mål
Internkontroll – diarienummer KKTAB 2019/64 (bilaga 1)
Internkontrollplanen för 2019 är antagen av styrelsen den 22 maj 2019.
Mål- och måluppfyllelse – diarienummer KKTAB 2018/102
Styrelsen har beslutat om inriktningsmål för 2019 den 31 oktober 2018.
Från 2014 följer bolaget Kungsörs kommuns modell för mål- och resultatstyrning.
Uppföljningen av målen sker löpande i del- och helårsrapporter.

Måluppföljning januari – december 2019
KKTAB

Uppföljning 2019

Styrelsemål

April

Augusti

December

Ta fram 1
detaljplan för
industri- och
verksamhetslokal
er och 2
detaljplaner för
bostadsändamål
under 2019.

Detaljplanearbeten
pågår.

Detaljplan lagakraft vunnen
för industrimark Sliparen.
Arbete med infrastruktur
pågår.

Detaljplan Kaplanen
lagakraft vunnen.

Färdigställa gata
och belysning på
Blåmesgatan
under 2019.

Avvaktar asfalteringar
innan
bostadsbyggnationer.

Asfaltsgrund genomförs
under hösten.

P.g.a. tidig snö är gatan ej
färdigställd.

Färdigställa
parkeringsutredni
ng och genomföra
åtgärder under
2019.

Parkeringsutredning
färdig.

Inga åtgärder är
nödvändiga.

Målet uppfyllt.

Färdigställa en
komplett 4-årig
trafikplan under
2019.
Genomförande ett
flerårsprojekt.

Pågår.

Pågår

Trafikplan ej färdig,
planeras vara färdig våren
2020.

Detaljplanearbete pågår för
bostadsändamål för
Kaplanen, Runnabäcken 2
och Jägaråsen.

Detaljplan Runnabäcken 2
och Jägaråsen pågår.
1 detaljplan för industri- och
verksamhetslokaler och 1 för
bostadsändamål har vunnit
laga kraft under 2019.
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KKTAB

Uppföljning 2019

Styrelsemål

April

Augusti

Minska
mediaförbrukning
en, så som el,
vatten och värme,
till en
sammantagen
minskning med 2
% i jämförelse
med 2018.

Energieffektiviseringsåt
gärder pågår och
redovisas i årsbokslut.

Redovisas i årsbokslut.
Prognosen är att målet
kommer att uppnås.

December
Målet ej uppfyllt.
Den stora minskningen
jämförelseåren 2017-2018
på 25 % gör det svårt att
uppnå målet.
2018:s stora arbeten i
undercentraler och
ventilationsanläggningar
har inte utförts i samma
utsträckning 2019.
I jämförelse mellan 2017
och 2019 har vi ändå
uppnått en minskning av
förbrukningen med 20 %.

Under 2019 ska
driftenhetens
möjliga fordon
tankas med HVO
som drivmedel.

Utredning av
verksamhetens fordon
är genomförd.

Utredning om att använda
tallolja för att uppnå
miljöeffekter pågår.

Målet uppfyllt. Bolagets
möjliga bilar tankas på
HVO.

Under 2019
montera solceller
för laddning av
KKTABs
elfordon.

Offerthantering
pågår.

Installation ej lönsam och
ej genomförbart. Fortsatt
utredning av annat objekt.

Installation ej lönsam och
ej genomförbart. Fortsatt
utredning av annat objekt.

Under 2019
bygga 5
laddstationer vid
kommunhuset.

Pågår.

Avvaktar KS beslut.

Inget beslut från KS kring
laddstationer.

Under 2019
anställa 5 st.
säsongsarbetare
för perioden majsept.

Genomförs.

Är genomfört.

Målet uppfyllt.

13

Bilaga 1

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

KKTAB 2019/64

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Driftchef

VD

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *

8

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Privat körning av bolagets bilar förekommer inte enlig kontroll. Samtliga fordon med undantag av några få bilar har GPS installerade.
Delegering*
-

6

Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar samt enligt
bolagets styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning

Komplett genomläsning av delegationsordningen

Del- och
helårsrapporter

VD

Styrelsen

Arbetsordning och VD-instruktion reviderade och antagna 2019-11-20.
Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket.
Aktuella attesträttigheter finns. Revideras vid verksamhetsförändringar. Uppdatering pågår. Beslut i styrelsen 18 mars 2020.
Aktuell Bolagsordning finns registrerad hos Bolagsverket.
Dokumenthantering*
-

Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant

6

Komplett genomläsning av förvaltningens/bolagets plan

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

Aktuell dokumenthanteringsplan finns. Antagen av styrelsen 26 oktober 2016. Ska revideras efter beslut den 18 mars 2020 om digital
ärendehanteringsprocess och gallringsregler.

1 (5)
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Bilaga 1

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Inventering bisysslor *

Riskvärde
4

KKTAB 2019/64

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

Det har vid medarbetarsamtal inte framkommit någon förekomst av bisysslor.
Arbetsmiljö *
-

12

Riskanalyser och handlingsplaner finns

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Aktuella riskanalyser och handlingsplaner finns i våra framtagna arbetsmiljöplaner. Skyddsronder genomförs kontinuerligt enligt plan och
även på byggprojekt varannan vecka.
Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

15

Information om
rutiner. Kontroll och
uppföljning av
incidenter

Del- och
helårsrapporter

Rutiner är kända genom aktuella arbetsmiljöplaner.

2 (5)
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Avdelningschef

VD

Bilaga 1

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
General data protection regulation (GDPR)*
-

Riskvärde
9

Rutiner och processer för säker hantering av
personuppgifter
Rutiner och processer för säker hantering av
personregister

KKTAB 2019/64

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Komplett genomläsning och diskussion i
bolagets
ledningsgrupp

1 gång/år

Sekreteraren

VD

Varje månad

Avdelningschef

VD

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

VD

All personal har genomgått en grundutbildning om hantering av personuppgifter.
Styrelserna kommar att få information från projektgruppen för GDPR den 18 mars 2020.
Rätt lön *

4

- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Rätt lön har utgått i rätt tid. Uppföljning har skett stickprovsvis.

Övrigt
Ekonomisystem
- Avstämning att ekonomisystem levererar inoch utdata korrekt

16

Uppföljning och
kontroll via QlikView
och Raindance

Inga problem eller felaktigheter har upptäckts.

3 (5)
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Bilaga 1

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Avtalstrohet vid inköp
- Gäller ramavtal vid inköp

Riskvärde
8

KKTAB 2019/64

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Stickprovskontroll på
inköp

I bolagsstyrningsrapporten

Avdelningschef VD

Kontroll vid APTmöte

4 ggr/år

Avdelningschef VD

Kontroll av
representationskonton

3 ggr/år

Ekonom

VD

Kontroll två i förening
vid registrering av nya
leverantörer

Kontinuerligt

Ekonom

VD

Ramavtal gäller vid inköp.
Vid små sällan förekommande inköp tillämpas direktupphandling.
Tillbud och arbetsskador

9

- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.
Rapportering sker. Tillbudsrapporteringen går att förbättra.
Representation

8

- Reglerna följs
Reglerna följs enligt kontroll vid sakgranskning och attest.
Bolaget följer Kungsörs kommuns riktlinjer för uppvaktning.
Leverantörer
-

Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

8

Kontroll sker alltid två i förening.

4 (5)
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Bilaga 1

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 50 000 kr som
sänds till bankgirot stämmer överens med
fakturaunderlaget

Riskvärde
8

KKTAB 2019/64

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Kontroll via
betalningsfil

Kontinuerligt

Ekonom

VD

Kontroll vid leverantörsbetalningar sker alltid vid kontering, sakgranskning och attest. Nyupplagda leverantörer granskas två i förening.
Betalningsfil till bankgirot stäms av vid varje leverantörsbetalning.

5 (5)
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Internkontrollplan 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

KKTAB 2020/35

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *

5

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Driftchef

VD

Delegering*

5

Komplett genomgång
av bolagets
styrdokument.

Del- och
helårsrapporter

VD

Styrelsen

6

Komplett genomläsning.

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

Inventering bisysslor *

4

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef VD

Arbetsmiljö *

8

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef VD/styrelsen

-

Delegationsordningen är ett kommunalt
styrdokument.
Bolagets motsvarighet är Ägardirektiv,
Bolagspolicy, Bolagordning, Arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning. Kontroll att samtliga
dokument är aktuella.

Dokumenthantering*
-

-

Att aktuell dokumenthanteringsplan finns
och är tillgänglig och relevant

Riskanalyser och handlingsplaner finns

Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

15

Information om
Del- och
rutiner. Kontroll och
helårsrapporter
uppföljning av
incidenter
1 (3)
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Avdelningschef VD

Internkontrollplan 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
General data protection regulation (GDPR)*
- Förvaltningens registerförteckning är
upprättad och anmäld till ombud.
-

Stickprov att alla chefer och gått kursen i
GDPR

-

Stickprov att registrering av behandling
innehåller alla uppgifter

-

Finns för rutiner för
utlämning av registerutdrag.

Rätt lön *

Riskvärde

KKTAB 2020/35

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

9

Komplett genomläsning och diskussion i
bolagets
ledningsgrupp

1 gång/år

Sekreteraren

VD

4

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Varje månad

Avdelningschef

VD

VD

- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

Övrigt
Ekonomisystem
- Avstämning att ekonomisystem levererar inoch utdata korrekt

10

Uppföljning och
kontroll via QlikView
och Raindance

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

Avtalstrohet vid inköp
- Gäller ramavtal vid inköp

4

Stickprovskontroll på
inköp

I bolagsstyrningsrapporten

Avdelningschef VD
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Internkontrollplan 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Tillbud och arbetsskador

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

9

Kontroll vid APTmöte

4 ggr/år

Avdelningschef VD

4

Kontroll av
representationskonton

3 ggr/år

Ekonom

VD

8

Kontroll två i förening
vid registrering av nya
leverantörer

Kontinuerligt

Ekonom

VD

8

Kontroll via
betalningsfil

Kontinuerligt

Ekonom

VD

- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.
Representation
- Reglerna följs
Leverantörer
-

Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 50 000 kr som
sänds till bankgirot stämmer överens med
fakturaunderlaget

KKTAB 2020/35
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Rapport till

KVAB 2019/65

Bolagsstyrningsrapport 2019

Antagen av styrelsen 2020-03-18
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1.

Inledning
Kungsörs Vatten AB är ett kommuntekniskt företag som levererar dricksvatten och tar emot
avloppsvatten inom kommunen. Bolaget är helägt av Kungsörs kommun.
Från den 1 maj 2016 är VA-verksamheten i eget bolag, Kungsörs Vatten AB. Personalen
överfördes 1 september 2016.
Bolaget ansvarar för drift av avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät för vatten,
spillvatten och dagvatten.
Bolaget ansvarar även för utbyggnad av VS-nät vid utvidgning av verksamhetsområden samt
anslutning av fastigheter.
Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och
uppföljningsprocess.

2.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
Efter valet beslutar kommunfullmäktige om nya ledamöter i nämnder och styrelser.
Styrelseledamöter i bolagskoncernen sitter kvar fram till ordinarie årsstämma året efter
valet. Vid ordinarie årsstämma den 3 juni 2019 i bolagskoncernen Kungsörs
Kommunföretag AB, fastställdes den nya styrelsen av stämman att gälla från dagen efter,
den 4 juni 2019.
Vi tackade den gamla styrelsen för arbetet i både KKTAB och KVAB.
2019 blev ytterligare ett år med försäljning av tomter vid Skillingeudd. Etapp 1och 2 är
slutsålda eller bokade och handpenning betald. Områdena Runnabäcken och Blåmesgatan
är under byggnation och även där är tomterna bokade. Resten av området del 2 är under
planering. På Rörgränd med tomter för industrimark är VA-utbyggnaden klar och där
återstår endast belysning och asfaltering. Vi behöver ytterligare områden för industrimark
och planering för detta pågår.
Under året har mycket av det påbörjade arbetet med byggnationer av VA-ledningar både
till Jägaråsen och till Kungs Barkarö slutförts. Projekteringen av VA-ledning till Valskog
är klar och byggnationen påbörjades under januari 2020.
Byggnationen av mottagningsköket på Västerskolan är slutförd. På Ulvesund har det
tillskapats 2 nya förskoleavdelningar i hus 10 med ny väg till byggnaden, allt för att skapa
så trygg miljö som möjligt.
Byte av ventilationen på Vårdcentralen är slutförd.
Byggnationen av nytt VA-system underifrån på Södergården är klart. Renovering av
ytskikt och badrum på Södergården samt målning och tapeter är påbörjat. Beställningen
från Socialförvaltningen har inneburit viss omplanering gällande antalet boende per enhet.
Behovet av fler trygghetsboenden gör att planering för fler platser för boende är påbörjad.
Det gamla COOP-torget har fått nytt namn och heter efter invigning Drottningtorget och
fick efter namngivningen sin slutgiltiga utsmyckning.
Rosa Svenssons plats invigdes nere vid vattnet med utsikt över Kungsudden där vår
riksdagskvinna inrättade Kungsörs första förskola.

3

Ett fåtal vattenläckor har orsakat mycket arbete och viss förnyelse av ledningssystemet blir
då nödvändigt. Säkerhet gällande vårt dricksvatten gör att vi ser över vårt vatten och
avloppsverk samt ledningar och pumpstationer.
Under året har vi äntligen lyckats rekrytera en Ekolog som är en mycket viktig tjänst för att
fortsätta vårt arbete med naturvård samt bekämpningen av sjögull. Under 2019 så fick vi
själva stå för kostnaden för naturvård. Vi har fått klagomål från innevånare gällande
Kungsörsleden men inte haft medel eller personal för upprustning. Nu har vi fått lite medel
i nästa budget men saknar fortfarande personal.
2019 var för Bolagen ett framgångsrikt år tack vare en bra ledning och erfarna duktiga
medarbetare.
Styrelsen ansvarar för förvaltningen och organisationen av bolaget i enlighet med gällande
lagar och regler. Styrelsens bedömning är att kompetensen finns för att på ett bra sätt
kunna utföra sina uppgifter. Delaktighet och information har på ett bra sätt redovisats till
styrelsen under året som gått.
Styrelsen finner att verkställande direktören på ett utmärkt sätt fullgjort sina uppgifter.
Styrelsen vill med stor tacksamhet tacka avgående VD till lika teknisk chef Stig Tördahl
för allt arbete under åren som gått.
Styrelsen ser med glädje fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar för att på
bästa sätt ge service till verksamheterna och Kungsörs innevånare.

4

3.

Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens
sammanträden
Ordinarie styrelseledamöter 2019-01-01—2019-06-03
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare: 2019-01-01—2019-06-03
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Ordinarie styrelseledamöter 2019-06-04—
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L)
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M)
Gunnar Karlsson (C)
Lars-Gunnar Andersson (SD)
Ersättare: 2019-06-04—
Pelle Strengbom (S)
Christer Henriksson (V)
Kristina Larsson Sköld (C)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört sju styrelsemöten.
Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Lars Wigström (S)

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson (C) 2019-01-01—2019-06-03
Gunnar Uggelfors (SD) 2019-06-04—2019-11-12
Ari Jaanus (SD) 2019-11-26—
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Närvaro vid styrelsemöten 2019-01-01—2019-06-03
2019-03-13

2019-05-22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Sofia Axelsson, 1:e
vice ordförande
Rolf Lindgren,
ledamot
Per Haldin, 2:e vice
ordförande
Kristina Larsson
Sköld, ledamot
Kerstin Åkesson,
ersättare
Christer
Henriksson,
ersättare
Robert Andersson,
ersättare
VD
Stig Tördahl
Sekreterare
Eva Ottosson

Närvaro vid styrelsemöten 2019-06-04—2019-12-31
2019-06-12

2019-09-18

2019-10-23

2019-11-20

2019-12-09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Claes Wolinder, 2:e
vice ordförande
Yrjö Björkqvist, 1:e
vice ordförande
Gunnar Karlsson,
ledamot
Lars-Gunnar
Andersson, ledamot
Pelle Strengbom,
ersättare
Christer
Henriksson,
ersättare
Kristina Larsson
Sköld, ersättare
VD
Stig Tördahl
Tf VD Rune Larsen
Sekreterare
Eva Ottosson

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Närvaro vid Bolagsdag 2019-01-01—2019-06-03
Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Sofia Axelsson, 1:e
vice ordförande
Rolf Lindgren,
ledamot
Per Haldin, 2:e vice
ordförande
Kristina Larsson
Sköld, ledamot
Kerstin Åkesson,
ersättare
Christer Henriksson,
ersättare
Robert Andersson,
ersättare
VD
Stig Tördahl
Sekreterare
Eva Ottosson

Bolagsdag
Ägardialog
2019-06-03
X

Bolagsdag
Stämma
2019-06-03
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Närvaro vid Bolagsdag 2019-06-04—2019-12-31
Namn
Rigmor Åkesson,
ordförande
Claes Wolinder, 2:e
vice ordförande
Yrjö Björkqvist, 1:e
vice ordförande
Gunnar Karlsson,
ledamot
Lars-Gunnar
Andersson, ledamot
Pelle Strengbom,
ersättare
Christer Henriksson,
ersättare
Kristina Larsson
Sköld, ersättare
VD
Stig Tördahl
T.f VD Rune Larsen
Sekreterare
Eva Ottosson

4.

Bolagsdag
Ägardialog
2019-12-09
X

Bolagsdag
Bokslutsstrategiskt
dialogmöte
2019-12-09
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektivet
samt finansiell rapportering är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har
fungerat under senaste räkenskapsåret
Det kommunala uppdraget följs upp genom kontinuerliga dialogmöten med
kommunstyrelsen.
Från 2018 följs uppdraget upp mot en mängdförteckning.
Enligt bolagspolicyn ska styrelsen utforma och anta en arbetsordning samt VD-instruktion.
Arbetsordningen och VD-instruktionen har reviderats och antagits av styrelsen 20 november
2019. Arbetsordningen och VD-instruktionen gäller tills vidare tills något annat beslutas.
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Personalsystemet Personec och ekonomiuppföljningssystemet Qlikviev fungerar
tillfredställande. I systemen finns funktioner som väl levererar den kontroll som förväntas och
behövs.
Styrelsen informeras kontinuerligt om verksamheten samt den ekonomiska och finansiella
situationen.
Den ekonomiska uppföljningen sker i systemet Qlikview samt i ekonomisystemet Raindance.
Det uppfyller kraven för en god uppföljning.
Under 2019 har ägardialoger skett vid två tillfällen vilket innebär att moderbolagets styrelse
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4.
Bolaget deltar aktivt i uppföljningen av kommunens och koncernens gemensamma mål- och
resultatstyrningsmodell.
5.

Hur bolagets risker bedömts och följts upp
Vi har genomlyst riskerna med framtida personalförsörjning. Bolaget är väl medvetet om
riskerna.
Ekonomin i bolaget är för närvarande stabil. Den ekonomiska situationen är mycket beroende
av beställningar från Kungsörs kommun samt kommunens tillväxt. Detta betyder att bolaget
är mycket känslig för den ekonomiska situationen i kommunen.
Verksamheten i bolaget är uteslutande taxefinansierad och beroende av anslutna abonnenter.
Stora reinvesteringsinsatser i avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät är nödvändiga
att genomföras i närtid. Plan för detta finns upprättad.
Kungsörs Vatten AB genomför stora nybyggnationer i ledningsnät vid utvidgade
verksamhetsområden, som t.ex. Jägaråsen, Kungs Barkarö, Skillingeudd och Blåmesgatan
vilket innebär att bolaget har tagit upp stora lån. Bolaget blir då mycket känsligt för
ränterörelser. Stor vaksamhet för detta är en nödvändighet.
Genomarbetade uppföljningar av drift- och finansekonomi är nödvändiga och genomförs
varje månad. Redovisningar i bolagets styrelse sker kontinuerligt.
Finanspolicyn är antagen av styrelsen den15 juni 2016.
I policyn anges:
• finanspolicyns syfte
• finansverksamhetens mål
• organisation och ansvarsfördelning
• likviditetsförvaltning
• finansiering
• rapportering
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6.

Nyckeltal

Verksamhetsmått
Producerat vattenmängd

m3

Debiterat vattenmängd

m3

Ej debiterad vattenmängd %

%

2016

2017

December

Augusti

km

Antal km spillvattenledning

km

Antal km dagvattenledning

km

Antal vattenläckor

st.

Antal avloppsstopp

st.

Renat spillvatten i m3

m3

Elenergiförbrukning kwh

kwh

Elenergiförbrukning per m3
producerat vattenängd

kwh/m3

2018

2018

2019

2019

December Augusti December Augusti December

530 277

331 368

553 899 411 841

647 867 413 746

610 533

455 470

304 469

461 052 310 169

468 747 333 750

482 941

14

8

17

25

28

19

21

99

103

105

112

113

120

121

92

93

95

101

103

103

103

85

85

85

85

85

85

85

8

4

7

3

6

4

5

10

6

11

5

7

3

6

779 125

480 654

774 850 354 983

647 623 465 531

779 680

408 152

500 037

784 843 543 178

876 286 562 474

848 472

0,77

1,51

1,42

1,35

1,39

(skillnaden mellan producerad och debiterad)

Antal km vattenledning

2017

1,32

1,36

Mål:
Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen med 2 % i VA-anläggningar 2019 i
jämförelse med 2018.
Målet ej uppfyllt.
Energikrävande investeringar vid avloppsreningsverket pågår.
7.

Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer
Bolagets auktoriserade- och lekmannarevisorer kommuniceras genom att tillsändas styrelsens
protokoll. Även andra dokument som anses vara av betydelse, för att ge revisorerna möjlighet
att följa verksamheten. PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför den årliga revisionen. PwC
konsulteras också under året vid behov. Lekmannarevisorerna har årligen en genomgång av
årsredovisningen med PwC.
Under 2019 har lekmannarevisorerna bjudits in till Bolagsdagarna.

8.

Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande, om
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas
Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas
fullmäktige görs av kommunstyrelsen.
Hit räknas exempelvis:
•

Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller
ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen
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•

försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse

•

bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag

•

förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen

•

fusion av bolag

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant
slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med
moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
Inga ärenden har lämnats över till kommunstyrelsen under 2019.
9.

Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen
Bolaget lever upp till kraven enligt uppställda ägardirektiv. Likaså vad gäller att uppfylla
lagen om allmänna vattentjänster.
Uppföljning av intäkter och kostnader sker löpande och rapporteras till styrelsen.
Fastlagda finansiella mål efterlevs. Stor vaksamhet avseende ränterörelser är nödvändig då
låneportföljen är relativt stor.
Året har präglats av lågt ränteläge och av att intäkterna har överstigit budgeterade nivåer då
antalet abonnenter ökat med utvidgade verksamhetsområden.

10.

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen blir tillsänd Delårsrapporter, Årsredovisning inkl. Bolagsstyrningsrapport,
protokoll, internkontrollplan, noteringar från ägardialoger, målplanering, nyckeltal och
styrelseutvärdering. Två gånger per år arrangeras s.k. Bolagsdagar. Dessa dagar innehåller på
våren Ägardialoger och Årsstämmor. På hösten innehåller bolagsdagen Ägardialoger och
Bokslutsstrategiskt dialogmöte. Anteckningar förs och tillsänds kommunstyrelsen.

11.

Kompetensförsörjningsplan
Pensionsprognos 2019 - 2023
Befattningar
VA-chef
VA-ingenjör
Ekonom VA
Drifttekniker VA
Totalt

2019
0
0
0
0
0

Årtal
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa
2019 2023
0
0
0
0
0

För närvarande ser bemanningen i KVAB stabil ut. Inga pensionsavgångar eller andra
personal omflyttningar är aktuella.
12.

Uppföljning av interkontroll och mål
Internkontroll – diarienummer KVAB 2019/25 (bilaga 1)

10

Internkontrollplanen för 2019 är antagen av styrelsen den 22 maj 2019. Resultatet från
uppföljningen påvisar inga avvikelser eller felaktigheter.
Mål- och måluppfyllelse – diarienummer KVAB 2018/43
Styrelsen har beslutat om inriktningsmål för 2019 den 31 oktober 2018.
Från 2014 följer bolaget Kungsörs kommuns modell för mål- och resultatstyrning.
Uppföljningen av målen sker löpande i del- och helårsrapporter.
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Måluppföljning januari – december 2019
KVAB

Uppföljning 2019

Styrelsemål

April

Augusti

December

Under 2019 anlägga
VA-byggnation vid
Rörgränd.

Byggnation påbörjad i april.

Byggnation
pågår.

Byggnation klar.

Under 2019 påbörja
VA-utbyggnad till
Valskog samt
möjliggöra
nödvattenförsörjning med
Arboga.

Detaljprojektering pågår.

Markförhandling
pågår.
Förberedande
arbeten har
genomförts.

Projektering klar
2019. Byggstart
januari 2020.

Under 2019 påbörja
VA-byggnation i
detaljplaneområdet
Runnabäcken 2.

Detaljplan avvaktas.

Detaljplan
avvaktas.

Detaljplan avvaktas.

Genomföra åtgärder Energieffektiviseringsåtgärder Redovisas i
för att minska
pågår. Redovisas i årsbokslut. årsbokslut.
energiförbrukningen
Prognosen är att
med 2 % i VAmålet kommer att
anläggningar 2019 i
uppnås.
jämförelse med
2018.

Målet ej uppfyllt.
Energikrävande
investeringar vid
avloppsreningsverket
pågår.

Behålla nuvarande
låga taxor under
2019.

Inga indikationer på
taxehöjningar.

Inga VA-taxor
kommer att
höjas under
2019.

Målet uppfyllt.

Under 2019 ska
VA-enhetens
dieselfordon tankas
med HVO.

Utredning av verksamhetens
fordon är genomförd.

Utredning om
att använda
tallolja för att
uppnå
miljöeffekter
pågår.

Målet uppfyllt.
Bolaget bilar tankas
med HVO.
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13.

Avgifternas storlek

Inledning – avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas enligt lagen om allmänna
vattentjänster

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att
ordna och driva va-anläggningen.
Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om:
1. det finns en fastställd investeringsplan
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk och att
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av
avsättningens storlek

14.

Underhåll- och investeringsplan

Projekt
Biologisk rening Kungsör RV
Inloppsdel med grovrenstvätt
reningsverket Kungsör
Slam avvattnar Kungsörs reningsverk
Va- Ringvägen
Överföringsledning Kungsör-Valskog
Säkerhetsåtgärder
Siktvägen – kapacitethöjning
Rundmatning mot Siktvägen
Avloppspumpstationer
Byte av huvudventiler (32 st)
Ledningsförnyelse 1,3 %, löpande varje
år

Tidsperiod

Totalbelopp

2020

6 750 000

2018/2019

16 500 000

2018/2020

3 000 000

2019/2020

10 300 000

2019/2021

16 000 000

2020

2 750 000

2020

2019/2020
2020/2022
2020/2022

1 750 000
1 100 000
4 500 000
3 750 000

2 500 000
årligen

om kommunen
investerar i
gatunätet i samma
takt
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15.

Skuld till VA-kollektivet (sidan är under justering efter revision)

2019
Ingående balans
Skuld till koncernföretag

- 3 000 000 kr
+ 488 000 kr

Resultat 2018

- 38 000 kr

Resultat 2019

- 450 000 kr

Överavskrivning 2019
Kundfordringar 2019-12-31
Summa 2019-12-31

2017

9 660 000 kr

Resultat 2017

Uttag av eget kapital 2019

2018

- 1 200 000kr
- 865 000 kr
- 2 588 500 kr
2 006 500 kr
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Bilaga 1

Uppföljning av interkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

KVAB 2019/25

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Driftchef

VD

VD

Styrelsen

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *

8

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Privat körning av bolagets bilar förekommer inte enlig kontroll. Bolagets bilar har GPS installerat.
Delegering*
-

6

Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar samt enligt
bolagets styrdokument såsom arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning

Komplett genomläsning av delegationsordningen

Del- och
helårsrapporter

Arbetsordning och VD-instruktion reviderade och antagna 2019-11-20.
Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket.
Aktuella attesträttigheter finns. Revideras vid verksamhetsförändringar. Uppdatering pågår. Beslut i styrelsen 18 mars 2020.
Aktuell Bolagsordning finns registrerad hos Bolagsverket.
Dokumenthantering*
-

Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant

6

Komplett genomläsning av förvaltningens/bolagets plan

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

Aktuell dokumenthanteringsplan finns. Antagen av styrelsen 26 oktober 2016. Ska revideras efter beslut den 18 mars 2020 om digital
ärendehanteringsprocess och gallringsregler.
1 (5)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Uppföljning av interkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Inventering bisysslor *

Riskvärde
4

KVAB 2019/25

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

Det har vid medarbetarsamtal inte framkommit någon förekomst av bisysslor.
Arbetsmiljö *
-

12

Riskanalyser och handlingsplaner finns

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Aktuella riskanalyser och handlingsplaner finns i våra framtagna arbetsmiljöplaner. Skyddsronder genomförs kontinuerligt enligt plan och
även på byggprojekt varannan vecka.
Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

15

Information om
rutiner. Kontroll och
uppföljning av
incidenter

Del- och
helårsrapporter

Rutiner är kända genom aktuella arbetsmiljöplaner.

2 (5)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Avdelningschef

VD

Uppföljning av interkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
General data protection regulation (GDPR)*

Riskvärde
9

- Rutiner och processer för säker hantering av
personuppgifter
- Rutiner och processer för säker hantering av
personregister

KVAB 2019/25

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Komplett genomläsning och diskussion i
bolagets
ledningsgrupp

1 gång/år

Sekreteraren

VD

Varje månad

Avdelningschef

VD

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

VD

Samtlig personal har genomgått en grundutbildning om hantering av personuppgifter.
Styrelserna kommar att få information från projektgruppen för GDPR den 18 mars 2020.
Rätt lön *

4

- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro.

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Rätt lön har utgått i rätt tid. Uppföljning har skett stickprovsvis.

Övrigt
Ekonomisystem
- Avstämning att ekonomisystem levererar inoch utdata korrekt
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Uppföljning och
kontroll via QlikView
och Raindance

Inga problem eller felaktigheter har upptäckts.

3 (5)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Uppföljning av interkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Avtalstrohet vid inköp
- Gäller ramavtal vid inköp

Riskvärde
8

KVAB 2019/25

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Stickprovskontroll på
inköp

I
bolagsstyrningsrapporten

Avdelningschef

VD

Kontroll vid APTmöte

4 ggr/år

Avdelningschef

VD

Kontroll av
representationskonton

3 ggr/år

Ekonom

VD

Ramavtal gäller vid inköp.
Vid små sällan förekommande inköp tillämpas direktupphandling.
Tillbud och arbetsskador

9

- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.
Rapportering sker. Tillbudsrapporteringen går att förbättra.
Representation

8

- Reglerna följs
Reglerna följs enligt kontroll vid sakgranskning och attest.
Bolaget följer Kungsörs kommuns riktlinjer för uppvaktning.

4 (5)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Uppföljning av interkontrollplan 2019
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Leverantörer
-

Riskvärde

KVAB 2019/25

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

8

Kontroll två i förening
vid registrering av nya
leverantörer

Kontinuerligt

Ekonom

VD

8

Kontroll via
betalningsfil

Kontinuerligt

Ekonom

VD

Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

Kontroll sker alltid två i förening.
Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 50 000 kr som
sänds till bankgirot stämmer överens med
fakturaunderlaget

Kontroll vid leverantörsbetalningar sker alltid vid kontering, sakgranskning och attest. Nyupplagda leverantörer granskas två i förening.
Betalningsfil till bankgirot stäms av vid varje leverantörsbetalning.

5 (5)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Internkontrollplan 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

KVAB 2020/21

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Obligatoriska kontrollmoment (*)
Privat körning av bolagets bilar *

5

Övervakning och tips

Del- och
helårsrapporter

Driftchef

VD

Delegering*

5

Komplett genomgång
av bolagets
styrdokument.

Del- och
helårsrapporter

VD

Styrelsen

6

Komplett genomläsning.

Del- och
helårsrapporter

Sekreterare

VD

Inventering bisysslor *

4

Kontroll vid
medarbetarsamtal

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

Arbetsmiljö *

8

Genomförande av
skyddsronder och
upprättande av
handlingsplaner

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD/styrelsen

15

Information om
rutiner. Kontroll och
uppföljning av

Del- och
helårsrapporter

Avdelningschef

VD

-

Delegationsordningen är ett kommunalt
styrdokument.
Bolagets motsvarighet är Ägardirektiv,
Bolagspolicy, Bolagordning, Arbetsordning,
VD-instruktion, attest- och
firmateckningsordning. Kontroll att samtliga
dokument är aktuella.

Dokumenthantering*
-

-

Att aktuell dokumenthanteringsplan finns
och är tillgänglig och relevant

Riskanalyser och handlingsplaner finns

Hot och våld *
-

Rutiner är kända och tillämpas vid behov

1 (3)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Internkontrollplan 2020

KVAB 2020/21

incidenter
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
General data protection regulation (GDPR)*
- Förvaltningens registerförteckning är
upprättad och anmäld till ombud.
-

Stickprov att alla chefer och gått kursen i
GDPR

-

Stickprov att registrering av behandling
innehåller alla uppgifter

-

Finns för rutiner för
utlämning av registerutdrag.

Rätt lön *

Riskvärde

Metod
(Hur?)

9

4

- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro.

Uppföljning i
QlikView efter varje
löneutbetalning

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

1 gång/år

Sekreteraren

VD

Varje månad

Avdelningschef

VD

Övrigt
Ekonomisystem
- Avstämning att ekonomisystem levererar inoch utdata korrekt

10

Uppföljning och
kontroll via QlikView
och Raindance

Del- och
helårsrapporter

Ekonom

VD

Avtalstrohet vid inköp
- Gäller ramavtal vid inköp

4

Stickprovskontroll på
inköp

I
bolagsstyrningsrapporten

Avdelningschef

VD

2 (3)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

Internkontrollplan 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Tillbud och arbetsskador

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

9

Kontroll vid APTmöte

4 ggr/år

Avdelningschef

VD

4

Kontroll av
representationskonton

3 ggr/år

Ekonom

VD

8

Kontroll två i förening
vid registrering av nya
leverantörer

Kontinuerligt

Ekonom

VD

8

Kontroll via
betalningsfil

Kontinuerligt

Ekonom

VD

- Rapportering sker enligt fastställda rutiner.
Representation
- Reglerna följs
Leverantörer
-

Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på
"svarta listan".

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 50 000 kr som
sänds till bankgirot stämmer överens med
fakturaunderlaget

KVAB 2020/21

3 (3)
Antagen av styrelsen 18 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-03-25

Förbundsdirektion
Plats och tid

Hörsalen, Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, Arboga 14.00-15.00

Beslutande

Urban Dahlgren (S), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör
Anders Frödin (SD), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Hans Ivarsson (C), Arboga

Övriga deltagare

Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Samordnare central adm Lotta Alm

Utses att justera

Anders Frödin

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 25 mars 2020
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

Ordförande

...........................................................................................................................
Urban Dahlgren § 22
Hans Ivarsson §§ 23-33

Justerande

............................................................
Anders Frödin

§ 22 - 33

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förbundsdirektion
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Val av ordförande

2
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3

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning 2019

4

Revidering av delegationsordning

5

Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten
Lådberga i Kungsörs kommun

6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Gropgården i
Arboga kommun

8

Förslag till detaljplan för Runnabäcken/Söders gärde i Kungsörs
kommun

11

Ekonomirapport

13

Måluppföljning till och med 29 februari 2020

14

Delegationsbeslut

15

Handlingar för kännedom

16

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och
strandskyddsdispens

17

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 22

Dnr 72/2018-102

Val av ordförande
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Hans Ivarsson (C) till ordförande för dagens sammanträde.
Sammanfattning
Ordförande samt vice ordförande har lämnat förhinder till förbundsdirektionens sammanträde den 25 mars 2020. Direktionen ska utse en annan
ledamot att för tillfället vara ordförande. Tills valet har förrättats fullgör
den till levnadsåren äldste ledamoten i direktionen ordförandens uppgifter.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 23

Information
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl informerar om arbetet med anledning
av Covid-19 (Coronavirus).

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 24

Dnr 52/2019-007

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning 2019
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Revisionsrapport den 4 mars 2020
Sammanfattning
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.

Skickas till
Revisorerna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 25

Dnr 14/2019-002

Revidering av delegationsordning
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning daterad 10 mars 2020.
Handlingar som ingår i beslutet
• Delegationsordning den 10 mars 2020
• Tjänsteskrivelse den 10 mars 2020
Sammanfattning
Delegationsordningen är i behov av ny revidering och ett förslag har tagits
fram av förbundskontoret. Revideringen innehåller i stort ändringar ur aktualitetssynpunkt gällande livsmedelslagstiftningen samt rättelser enligt
plan- och bygglagen.

Skickas till
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 26

BLOV 2020-56

Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Lådberga i Kungsörs kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av lagerhall, 1 070 m2 på Lådberga XX i Kungsörs kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om
det inte har fått laga kraft.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
2

Avgift på 28 165 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2020. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§
och 10 kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 18 februari 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 mars 2020
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av en lagerhall om 1 070 m2 inom detaljplanerat område. En mindre del av lagerhallen, 108 m2 blir personal- och kontorsutrymmen. Fasadmaterialet blir plåt och färgsättningen blir mörkrött
på väggar med svart tak. Lagerhallen kommer att byggas intill en befintlig
lagerhall.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 26 fors
Fastigheten omfattas av stadsplan fastställd 25 maj 1978. Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande stadsplan.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XXX.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 27

BLOV 2019-284

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
Gropgården i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov på fastigheten
Gropgården X i Arboga kommun enligt nedan:
1

Bygglov med avvikelse för nybyggnad av ett flerbostadshus, hus A
3, vilket ersätter tidigare fattat beslut av förbundsdirektionen den
12 december 2019, § 122, punkt 3.

2

Bygglov för ändrad användning av samlingslokal, före detta kyrka,
till lägenhets- och barnvagnsförråd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har
fått laga kraft.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31b punkt 2,
42 a, 43 §§, 10 kap. 9 § och förvaltningslagen 37, 38 §§.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 20 februari 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020
Sammanfattning
Förbundsdirektionen beslutade den 12 december 2019, § 122, om bygglov
med avvikelse för ett flerbostadshus, hus A 3 samt bygglov för tre förrådsbyggnader C 1, C 2, C 3 och 25 parkeringsplatser på fastigheten Gropgården i
Arboga kommun.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 27 fors
I efterhand har det framkommit att placeringen av flerbostadshuset A 3
och förrådet C 3 inkräktade på en ledningsrätt som går över fastighetens västra del.
En ny ansökan om bygglov har inlämnats för nybyggnad av ett flerbostadshus A 3 samt för ändrad användning av samlingslokal (före detta
kyrka) till lägenhets- och barnvagnsförråd för flerbostadshusen på fastigheten Gropgården.
Fasaderna- och takets färgsättning blir ljusgrått till falurött/tegelrött.
Jämfört med det tidigare bygglovet har byggnadsarea reducerats med
39 m2 och huset kommer att placeras ca 4 m längre österut gentemot det
tidigare lovet för att inte inkräkta på ledningsrätten och förrådet C 3
kommer inte att byggas.
Kravet på parkeringsplatser för flerbostadshus A 3 prövades i förbundsdirektionens beslut den 12 december 2019, § 122.
Ärendet har remitterats och synpunkter har inkommit.
Stadsplanen anger bostadsändamål för kvarteret. Inlämnad bygglovsansökan avser ett flerbostadshus, A 3 och ändrad användning av samlingslokal
(före detta kyrka) till lägenhets- och barnvagnsförråd. Enligt bygglovshandlingar placeras flerbostadshuset delvis på mark som inte får bebyggas
och husets taklutning blir 45 grader i stället för 30 samt att byggnadshöjden
överskrids med 1,2 m. Byggnadshöjden mäts från marknivån intill husets
grund och till skärningen mellan fasaden och taket. För Hus A 3 är detta
mått ca 6,8 m vilket är 0,8 meter lägre än vad planen medger, men på
grund av takkupornas storlek ska avståndet beräknas från skärningen
mellan kupornas fasad och taket på kuporna. I och med detta blir byggnadshöjden ca 8,8 m och inte 7,6 meter som planen medger. Det är med
andra ord takkuporna och den ändrade taklutning som gör att byggnadshöjden överskrids.
Gestaltningen av byggnadsvolymen med en takvinkel på 45 grader ger
fina, enkla och klassiska proportioner som tillsammans med träfasader
och bandfalsat plåttak är lämplig med hänsyn till Arbogas stadskärna med
sina medeltida stenbyggnader och småskaliga träbebyggelse från 1700och 1800-talet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 27 forts
Bygglovenheten bedömer att avvikelserna är förenliga med stadsplanens
syfte och att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, en god
helhetsverkan, lämplighet för ändamålet, tillgänglighet och god form, färg
och materialverkan.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas med avvikelse för nybyggnad av flerbostadshuset, A 3 och för ändrad användning av samlingslokal till lägenhets- och barnvagnsförråd på fastigheten Gropgården i Arboga.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XX

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 28

Dnr 24/2020-214

Förslag till detaljplan för Runnabäcken/Söders gärde i
Kungsörs kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på
förslag till detaljplan DP 209 för etapp 2 Runnabäcken/Söders gärde i
Kungsörs kommun.
1

Det saknas en bestämmelse beträffande placering av komplementbyggnader från både grannfastigheter och allmänna platser.

2

Bestämmelse om placering av garage och carport reglerar enbart avstånd till fastighetsgräns mot gata. Bör även regleras mot fastighetsgräns mot grannfastigheter och andra allmänna platser.

3

Avstånd av carport är 1 meter mot gata. Avståndet bör vara samma
som för garage, det vill säga, 6 meter mot gata.

4

B betecknad borde specificeras i enlighet med planbeskrivning. Det
borde stå ”radhus, kedjehus och friliggande en- och tvåbostadshus”.
Annars finns det risk för uppförande av även flerbostadshus.

5

Det står ”miljöstation” inom område som är betecknad med P. Bör förtydligas om det är en tillåten användning inom hela detta område.

6

Syftet med att begränsa områden som gränsar till parkområden bör
förklaras. Det finns risk att komplementbyggnader kommer att placeras precis vid tomtgräns då bestämmelse om placering från tomtgräns
saknas.

7

Det saknas bestämmelse om placering av byggnader inom S betecknat
område.

8

Det saknas bestämmelse om taklutning av byggnader inom S betecknat
område.

9

Enligt 12 kap. 9 § miljöbalken ska samråd/anmälan till länsstyrelsen
ske vid ändring av markanvändning på jordbruksmark, det är oklart
om det skett enligt detaljplanen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 28 forts
10 Det bör förtydligas vad som gäller med avseende på uppvärmning av
byggnaderna. I planen nämns nätsystem och elförsörjning, möjligheten
till fjärrvärmeanslutning alternativt bergvärme nämns inte alls.
11 Under rubriken ”Påverkan på vatten”, påstås att föroreningskoncentrationerna blir lägre än i dagsläget med undantag för nickel, oljeindex
och kvicksilver som kommer att öka, men fortfarande ligga under riktvärdet. Det bör förtydligas vilket riktvärde det hänvisats till i detaljplanen och på vilket sätt undersökningar har utförts eftersom det ligger
till grund för påståendena som nämnts ovan. Det saknas en beskrivning om hur skötsel av dammen ska ske.
Handlingar som ingår i beslutet
• Samrådshandlingar den 16 mars 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2020
Sammanfattning
Från kommunstyrelsen/Kungsör har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 14 april 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya bostäder och en ny förskola med fyra avdelningar. Inom planen möjliggörs
för en park samt utbyggnad av infrastruktur som vägar, belysning och
VA-anläggning. Planförslaget innebär också att ett grönstråk skapas i planens södra del som kopplar ihop Karl XIs promenad med Runnabäcken.

Skickas till
diariet.ks@kungsor.se
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 29

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 24 mars 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten avseende driften visar för närvarande ingen avvikelse.
Finansen visar ett underskott på 470 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 29 februari
2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 30

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 29 februari 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 9 mars 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 31

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 februari till den
29 februari 2020.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 29 februari 2020.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 29
februari 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 32

Handlingar för kännedom
1

Länsstyrelsens beslut den 20 februari 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Delegationsbeslut om timavgift för handläggning av klagomål.
MI 2019-609

2

Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Beslut om försiktighetsmått med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet.
MI 2019-579

3

Bekräftelse på anmälan om ändring av yrkesmässig hygienisk behandling på Klingsmeden, Arboga kommun.
MI 2020-185

4

Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 17 mars 2020, § 51. Kommunens arbete med coronaviruset, covid-19.
Dnr 26/2020-019

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U1873, avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Brattberget i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U198, avseende fastighetsreglering berörande Racksätter i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19135, avseende fastighetsreglering berörande Slogen
och Lockmora i Kungsörs kommun.
Dnr 6/2020-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-03-25

§ 33

Dnr 33/2019/002

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar delegation till Dan Avdic
Karlsson och Gunilla A.Aurusell att var för sig fatta beslut om lov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt
miljöbalken under perioden 26 mars till 16 juni 2020.
Sammanfattning
Ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens), förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas
inom tio veckor.
Med anledning av rådande läge i samhället (Covid-19) och en viss osäkerhet om sammanträden kommer att kunna hållas lämnas delegation till
ordförande och vice ordförande för att säkerställa att lagstiftningen kan
upprätthållas.

Skickas till
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

