
 

 
KALLELSE 

Datum 
2019-09-06 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 16 september  2019, kl. 18.30 
Plats Matsalen på Kung Karls skola 

Förslag till justerare: Gunilla Wolinder och Ewa Granudd 

Förslag till ersättare för justerare: Mikael Peterson och Niklas Magnusson 

Förslag till tid och plats för justering: Fredagen den 20 september 2019, klockan 15.00 
på sekretariatet 

 
Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och 

medborgarförslag 
 

1 Allmänhetens frågestund KS 2019/27 
2 Medborgarförslag - Inrätta rondeller i Kungsör KS 2019/269 
3 Medborgarförslag - Vindskydd på Åsen KS 2019/291 
4 Medborgarförslag - Belysning i fårhagen mot Hagaskolan KS 2019/303 
 Beredda ärenden  
5 Svar på medborgarförslag - Användning av Karlsskolans 

gymnastiksal 
KS 2019/179 

6 Svar på medborgarförslag - Iordningsställa grusvägen på 
Söders gärde 

KS 2018/161 

7 Svar på medborgarförslag - Renovering av Runnabäckens 
promenad och vandringsled 

KS 2018/44 

8 Svar på medborgarförslag - Namnskylt till Malmbergavägen  KS 2019/69 
9 Svar på motion - Inför skolvärdar på Kungsörs skolor KS 2019/166 
10 Svar på motion - Återkommande IS krigare  KS 2019/181 
11 Svar på motion - Alternativ bussväg i Kungsör   KS 2019/182 
12 Återkoppling efter tidigare svar på motion -

Rättviksmodellen 
KS 2018/217 

13 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Västra Mälardalens  

KS 2019/206 

14 Revisionsberättelser 2018 för stiftelser i Kungsörs kommun KS 2019/198 
15 Revidering av kommunikationsplan KS 2019/230 
16 Stenladan - Ändringsbeslut KS 2019/287 
17 Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund  
KS 2019/ 

18 Taxor 2019 Västra Mälardalens Myndighetsförbund KS 2018/394 
19 Riktlinje mot klotter och liknande skadegörelse KS 2019/255 
20 Resecentrum - Investeringsbeslut KS 2019/272 
21 Delårsrapport 1 Gemensamma hjälpmedelsnämnden KS 2019/216 
 Valärenden  
22 Val till Kungsörs Kommunföretag AB – vice ordförande KS 2019/127 
23 Avsägelse - Ersättare i kommunstyrelsen Haya Albabbili (S) KS 2018/413 

 
Per Strengbom  Josephine Härdin 
Ordförande   Kanslichef 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Nytt medborgarförslag - Inrätta rondeller i 
Kungsör (KS 2019/269) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i 
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18 

 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Med ökande antal invånare blir det trängre i ffa korsningarna. Föreslår 
rondell Tessingatan - Drottninggatan-Villagatan, Kungsgatan -Drottninggatan 
och Kungsgatan - Malmbergavägen 
 
Namn 
Anita Larsson 
 
Postadress 
Karlavägen 10 
 
Telefonnummer 
0704308192 
 
E-postadress 
anikrila@gmail.com 
 
Samtycke 
2019-07-18 12.39 
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  
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Akten,  
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§  
Nytt medborgarförslag – Vindskydd på Åsen 
(KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 

 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag!
Bygg ett nytt vindskydd på Åsen 

Det fanns en gång ett stort vindskydd på Åsen, som förskolan Björkliden använde väldigt ofta 
samt som var tillgänglig för allmänheten.

Barnen på Björklidens förskola går fortfarande dit. Platsen heter tom Vindskyddet - fast det 
finns inget. Om det skulle finnas ett skulle barnen kunna gå dit när som helst och även kunna 
hänga upp sina fina skapelser som de gör på förskolan. 
För allmänheten vore det perfekt, då det inte finns ett vindskydd överhuvudtaget på Åsen. 
Speciellt om det regnar.

Namn
Eileen Larsson

Postadress
Karlsgatan 3, 73630 Kungsör

Telefonnummer
0722781437

E-postadress
eierleen@gmail.com

Samtycke
2019-08-21 11.31
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 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Nytt medborgarförslag – belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303) 

Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27 

 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej! 
Vi är ett gäng föräldrar som undrar om
Ni skulle kunna sätta belysning i fårhagen mot Hagaskolan. Många barn använder den vägen till 
skolan. Under höst/vinter blir det väldigt mörkt där. 

Med vänlig hälsning,
Jenny

Namn
Jenny Widén

Postadress
Eddavägen 5 
73636

Telefonnummer
0704395810

E-postadress
j_widen@hotmail.com

Samtycke
2019-08-27 12.26
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de 
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling 
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.
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§  
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning för idrottsföreningar 
(KS 2019/179) 

Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.  
 
Ärendet har tidigare varit på remiss hos KKTAB som beskriver att 
detaljplaneprocessen som gäller den aktuella fastigheten pågår. Inget 
beslut är ännu fattat kring vad som ska hända med aktuell byggnad. 
Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för 
verksamhet beräknas till cirka 6 900 000 kronor. 
Det är idag möjligt för olika föreningar att hyra övernattningsboende i 
nya Kung Karl skola. Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet 
med detaljplaneändring för bostadsändamål vilket är angeläget i 
kommunen, men om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
beslutar att gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger 
fastigheten, återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall 
kan utvecklas eller avvecklas. Kungsörs kommun tackar för de 
engagemang som Pamela Lundin uppvisat. 
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig centerpartiet genom 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) till förmån för eget 
yrkande om att invänta pågående samrådsomgång. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 92 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 90 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget och förklarar medborgarförslaget 

för besvarat. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 90 
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning för idrottsföreningar 
(KS 2019/179) 

Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.  
 
Ärendet har tidigare varit på remiss hos KKTAB som beskriver att 
detaljplaneprocessen som gäller den aktuella fastigheten pågår. Inget 
beslut är ännu fattat kring vad som ska hända med aktuell byggnad. 
Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för 
verksamhet beräknas till cirka 6 900 000 kronor. 
Det är idag möjligt för olika föreningar att hyra övernattningsboende i 
nya Kung Karl skola. Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet 
med detaljplaneändring för bostadsändamål vilket är angeläget i 
kommunen, men om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
beslutar att gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger 
fastigheten, återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall 
kan utvecklas eller avvecklas. Kungsörs kommun tackar för de 
engagemang som Pamela Lundin uppvisat. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 92 

 
KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) på 

att återremittera ärendet och invänta svar från pågående 
samrådsomgång. 

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

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget och 

förklara medborgarförslaget för besvarat. 
 
Reservation Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom 

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



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-20 KS 2019 

  
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

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

Yttrande: 
Medborgarförslag gällande den gamla 
gymnastiksalen vid Karlaskolan 

  
Pamela Lundin har lämnat in ett medborgarförslag gällande Karlaskolans 
gymnastiksal. Hon föreslår att den gamla gymnastiksalen bevaras och används 
till uthyrning för föreningar i samband med evenemang. I förslaget står följande: 

 
Använda Karlaskolans gympasal/lokaler till nytta för uthyrning till 
idrottsföreningar i samband med att de är på cuper etc. i Kungsör. Kungsör kan 
hyra ut sporthallen, ishallen till föreningar och samtidigt erbjuda övernattning i 
de "lägenheter" som finns i plan ett i Karlaskolans gympasal som ett slags 
"självhushåll". Man bor i nedre plan och kan ha nån kvällsaktivitet på övre plan 
(gympasalen) om man vill. Många lag har inte ekonomi att bo på hotell så detta 
är ett bra alternativ till boende för föreningar. Kungsör kan kanske bli ett 
idrottsmetropol. Då skulle kanske även restaurangerna gynnas då lagen går ut 
och äter på kvällen. Eftersom det är MÅNGA som vill behålla Karlaskolan är 
detta ett förslag som jag skulle vilja att man tittar vidare på. Karlaskolan får inte 
rivas. 
 
Ägarförhållanden och detaljplaneprocessen 
Den gamla gymnastiksalen har ägts av Kungsörs kommun fram till 2011 då den 
såldes till Kaplanen i Kungsör AB. Den ingick som del i överlåtelsen av 
Karlaskolan. I slutet av 2015 övergick ägandet till Kungsörs Fastighets AB 
(KFAB). Bolaget övertog den ombyggda skolan, som innehåller 15 lägenheter. 

 
Detaljplaneprocessen för Kaplanen 7-9 
Det pågår en detaljplaneprocess för fastigheten Kaplanen 7-9 där gymnastiksalen 
ingår. Förslaget har varit ute på samråd och granskning hos berörda 
fastighetsägare och hyresgäster som fått möjligheter att lämna synpunkter. 
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har inte fattat något beslut och därför 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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finns för närvarande inget beslut om att detaljplanen ska tillåta att gymnastiksalen 
får rivas för att ge plats åt bostäder eller komplementbyggnader. 
 
Ombyggnation av gymnastiksalen 
Att bygga om/anpassa gymnastiksalen till övernattningsboende med självhushåll 
är behäftade med höga kostander. Det är inte rimligt då det idag finns möjlighet 
för föreningar att hyra övernattningsboende i nya Kung Karl skola. Kungsörs 
kommun har förståelse för att förslagsställaren vill bevara byggnaden då den för 
många invånare är ett värdefullt minne. Gymnastiksalen är en byggnad som berör 
och en del anser byggnaden som vacker och att den förskönar området.  
 
KFAB har genomfört en besiktning och kontroll av den gamla gymnastiksalen 
fastigheten Kaplanen 7. Bolaget har haft stöd av Bygg Ark i Köping AB som 
även bistod med beräkningarna. Byggnaden uppfördes i mitten av trettiotalet och 
har under åren inte byggts om i någon större omfattning. Vid besiktningen 
framkom följande behov av underhåll och renovering av byggnaden: 
 
• Taket behöver bytas ut 
• Det finns endast englasfönster i hela byggnaden 
• Byggnaden har idag endast självdrag, ventilationen måste därför byggas om 
• Stammarna i fastigheten är i stort behov av både utbyte och renoveringar 
• Fastigheten behöver ny dränering (fukt i källare) 
• Fasaden visar på flera ställen skador på fasadteglet 
• Undercentralen har behov av reperation och underhåll 
• Vid en ombyggnation kommer det krävas hiss eller lyftplatta för att 

tillgodose Plan- och bygglagens tillgänglighetskrav 
 

Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för verksamhet 
beräknas till cirka 6 900 000 kronor.  Byggs den om till bostäder kan 
hisskostnaderna exkluderas. Dock går det inte bygga om fastigheten till bostäder 
som den ser ut idag. Fönstren är placerade för högt och det är drygt fyra meter i 
takhöjd på övervåningen. Kostnaden ökar ytterligare om lokalerna ska 
verksamhetsanpassas. Utöver detta tillkommer årlig driftskostnad. 

 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolan har renoverats och byggts om till bostäder. Gamla Karlaskolan får, 
enligt gällande detaljplan, inte rivas utan ska bevaras för framtiden. Området har 
sedan utvecklats med en ny byggnad med 16 lägenheter och en ny detaljplan 
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håller på att tas fram som möjliggör ytterligare en liknande byggnad samt att det 
gamla annexet byggs om till nio marklägenheter. Gymnastiksalen föreslås i ny 
detaljplan få rivas för att kunna ge plats åt bostäder, carport eller 
komplementbyggnader som krävs för bostadsändamål. Genom att bevara delar av 
områdets karaktär samt att bebygga området med nya bostäder tillgodoses 
medborgarnas behov av bostäder. Det blir även en bra boendemiljö bestående av 
en balans mellan gammalt och nytt. 

 
Kungsör har bostadsbrist och KFAB har för närvarande en bostadskö på över 900 
personer. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och arbetar med att få 
fram mark och detaljplaner som möjliggör byggnation av bostäder. Kommunen 
har en stor del äldre som bor i småhus. Det är därför viktigt att bygga bostäder i 
centralt läge för våra äldre som vill sälja sitt hus och flytta till ett mer lättskött 
boende i centrum. Under nuvarande förutsättningar behöver Kungsörs kommun 
prioritera bostadsbyggande med tillhörande byggnation. 

 
Sammanfattning 
Det är idag möjligt för olika föreningar att hyra övernattningsboende i nya Kung 
Karl skola. Då är det inte rimligt att lägga resurser på att anpassa eller bygga om 
den gamla gymnastiksalen till övernattningsboende. Plankommittén har beslutat 
att fortsätta arbetet med detaljplaneändring för bostadsändamål, men om 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beslutar att gymnastikhallen ska bevaras 
får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 
9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas. 

 
Kungsörs kommun tackar för de engagemang som Pamela Lundin uppvisat. 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

 
 
 
 
____________________  ____________________ 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
    



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Använda Karlaskolans gympasal/lokaler till nytta för uthyrning till 
idrottsföreningar i samband med att de är på cuper etc i Kungsör. Kungsör 
kan hyra ut sporthallen, ishallen till föreningar och samtidigt erbjuda 
övernattning i de "lägenheter" som finns i plan ett i Karlaskolans gympasal 
som ett slags "självhushåll". Man bor i nedre plan och kan ha nån 
kvällsaktivitet på övre plan (gympasalen) om man vill. Många lag har inte 
ekonomi att bo på hotell så detta är ett bra alternativ till boende för 
föreningar. Kungsör kan kanske bli ett idrottsmetropol :) 
Då skulle kanske även restaurangerna gynnas då lagen går ut och äter på 
kvällen.  
Eftersom det är MÅNGA som vill behålla Karlaskolan är detta ett förslag som 
jag skulle vilja att man tittar vidare på. Karlaskolan får inte rivas. 
 
Namn 
Pamela Lundin 
 
Postadress 
Slokärrsvägen 3 
73691 Kungsör 
 
Telefonnummer 
070-6191473 
 
E-postadress 
pamela@erikssonwine.se 
 
Samtycke 
2019-05-08 18.55 
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 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsställaren, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen 
på Söders gärde (KS 2018/161) 

Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till 
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev 
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är 
borta och vägen lerig. 
 
KKTAB har haft ärendet på remiss och meddelar att brister 
konstaterades tillsammans med schaktfirman vilket åtgärdades 
sommaren 2018 samtidigt som delar av sträckan rustats upp. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ulrika Tegbrand 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 49 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 91 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget för beviljat och 

besvarat. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 91 
Medborgarförslag – Iordningsställ grusvägen 
på Söders gärde (KS 2018/161) 

Ulrica Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till 
Torsgatan, Ulvesund). Förslagsställaren menar att vägen blev 
totalförstörd i höstas efter att det grävdes där och att allt grus är 
borta och vägen lerig. 
 
KKTAB har haft ärendet på remiss och meddelar att brister 
konstaterades tillsammans med schaktfirman vilket åtgärdades 
sommaren 2018 samtidigt som delar av sträckan rustats upp. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ulrika Tegbrand 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 49 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara 

medborgarförslaget för beviljat och besvarat. 
 





Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag tycker att ni ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till torsgatan, 
ulvesund) som i höstas blev totalförstörd efter att det grävdes där. Tror det var för fiber. 
Allt grus är borta och det är fruktansvärt lerigt där jämt, särskilt efter regn. Då är det 
omöjligt att gå där utan att förstöra skor och byxor. Grusvägen används mycket av hundägare och 
motionärer.
Tacksam om det åtgärdas!

Namn
Ulrica Tengbrand

Postadress
Myrstigen 2

Telefonnummer
070-3096280



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsställaren, KKTAB, ekonomichef, 
kommunstyrelseförvaltningens ekonom 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Renovering av 
Runnabäckens promenad och vandringsled  
(KS 2018/44) 

Melanie H. Kjellin föreslår i ett medborgarförslag, tillsammans 
med 114 namnunderskrifter, att vidta åtgärder för att renovera och 
underhålla promenaden i anslutning till ”Romantika-backen” samt 
längs Runnabäcken. 
 
Förslaget uppfattades inledningsvis som en synpunkt, men efter 
beslut från kommunfullmäktige har det omformulerats till ett med-
borgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Svaret gavs våren 2018. Av det framgick bl.a. 
att 

- träkonstruktionen vid ”Romantika-backen” är i mycket dåligt 
skick och en renovering skulle innebära en kostnad på ca 
350 000 kronor och därefter årliga underhållsåtgärder 

- bolaget föreslår istället en ny sträckning i form av en gång- och 
cykelväg på andra sidan Kungsringen från korsningen Rättar-
vägen/Kungsringen till korsningen Runnavägen/Kungsringen. 
Kostnad för detta är ca 1,2 miljoner kronor med minimala 
underhållsåtgärder. En förstudie kring detta pågår 

- för övriga underhållsåtgärder på Kungsörsleden pågår en utred-
ning för att skapa ett friluftslag som ska ha i uppdrag att hålla 
Kungsörsleden i ståndsmässigt skick 

 
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen i juni 2018 för att titta 
på andra alternativ och kostnader för detta. KKTAB har haft 
ärendet på remiss. Svar har nu inkommit.  
 
KKTAB anser fortsatt att bygga en gång och cykelväg på östra 
sidan av Kungsringen för att binda ihop gång och cykelvägnätet på 
sikt är det lämpligaste alternativet.  
Renovering av befintliga kontruktioner har med hjälp av 
naturvårdslaget genomförts under året. Denna renovering har varit 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsställaren, KKTAB, ekonomichef, 
kommunstyrelseförvaltningens ekonom 

Utdragsbestyrkande 

 

av det mer akuta slaget och syftat till att undanröja direkta 
olycksrisker. En mer omfattande renovering, som innnebär ingrepp 
och byte av bärande delar kommer att behöva göras inom en nära 
framtid. Åldrande träkonstruktioner har en begränsad livslängd 
och den gränsen är snart nådd. Kostnaden för att byta ut 
träkonstruktionerna bedöms till 400-600 tkr inklusive markarbeten. 
KKTAB föreslår därför att 150 tkr anslås årligen för att etappvis 
byta ut delar av leden under fyra år. Vidare föreslår KKT AB att 
underhållsmedel 80 tkr årligen tillförs driftsbudgeten för framtida 
underhåll av Kungsörsleden. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Melanie H. Kjellin 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 § 92 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 92 
 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige anslår 150 tkr årligen för att etappvis byta ut 

delar av leden under fyra år. Underhållsmedel 80 tkr årligen 
tillförs driftsbudgeten för framtida underhåll av Kungsörsleden. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 92 
Svar på medborgarförslag – Renovering av 
Runnabäckens promenad och vandringsled  
(KS 2018/44) 

Melanie H. Kjellin föreslår i ett medborgarförslag, tillsammans 
med 114 namnunderskrifter, att vidta åtgärder för att renovera och 
underhålla promenaden i anslutning till ”Romantika-backen” samt 
längs Runnabäcken. 
 
Förslaget uppfattades inledningsvis som en synpunkt, men efter 
beslut från kommunfullmäktige har det omformulerats till ett med-
borgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Svaret gavs våren 2018. Av det framgick bl.a. 
att 

- träkonstruktionen vid ”Romantika-backen” är i mycket dåligt 
skick och en renovering skulle innebära en kostnad på ca 
350 000 kronor och därefter årliga underhållsåtgärder 

- bolaget föreslår istället en ny sträckning i form av en gång- och 
cykelväg på andra sidan Kungsringen från korsningen Rättar-
vägen/Kungsringen till korsningen Runnavägen/Kungsringen. 
Kostnad för detta är ca 1,2 miljoner kronor med minimala 
underhållsåtgärder. En förstudie kring detta pågår 

- för övriga underhållsåtgärder på Kungsörsleden pågår en utred-
ning för att skapa ett friluftslag som ska ha i uppdrag att hålla 
Kungsörsleden i ståndsmässigt skick 

 
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen i juni 2018 för att titta 
på andra alternativ och kostnader för detta. KKTAB har haft 
ärendet på remiss. Svar har nu inkommit.  
 
KKTAB anser fortsatt att bygga en gång och cykelväg på östra 
sidan av Kungsringen för att binda ihop gång och cykelvägnätet på 
sikt är det lämpligaste alternativet.  
Renovering av befintliga kontruktioner har med hjälp av 
naturvårdslaget genomförts under året. Denna renovering har varit 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17  10 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

av det mer akuta slaget och syftat till att undanröja direkta 
olycksrisker. En mer omfattande renovering, som innnebär ingrepp 
och byte av bärande delar kommer att behöva göras inom en nära 
framtid. Åldrande träkonstruktioner har en begränsad livslängd 
och den gränsen är snart nådd. Kostnaden för att byta ut 
träkonstruktionerna bedöms till 400-600 tkr inklusive markarbeten. 
KKTAB föreslår därför att 150 tkr anslås årligen för att etappvis 
byta ut delar av leden under fyra år. Vidare föreslår KKT AB att 
underhållsmedel 80 tkr årligen tillförs driftsbudgeten för framtida 
underhåll av Kungsörsleden. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Melanei H. Kjellin 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 § 92 
 

KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige anslår 150 tkr årligen för att etappvis byta ut 
delar av leden under fyra år. Underhållsmedel 80 tkr årligen 
tillförs driftsbudgeten för framtida underhåll av Kungsörsleden. 

 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, förslagsställaren, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Namnskylt till 
Malmbergavägen (KS 2019/69) 

Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en 
namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan. 
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt. 
Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som 
kommer österifrån till Kungsör. 
 
KKTAB beställer och sätter upp en gatunamnsskylt vid korsningen. 
Finansiering sker i driftbudgeten. Med detta anses medborgar-
förslaget beviljat. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kjell Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 93 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och 

besvarat. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 93 
Medborgarförslag – Namnskylt till 
Malmbergavägen (KS 2019/69) 

Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en 
namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan. 
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt. 
Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som 
kommer österifrån till Kungsör. 
 
KKTAB beställer och sätter upp en gatunamnsskylt vid korsningen. 
Finansiering sker i driftbudgeten. Med detta anses medborgar-
förslaget beviljat. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Kjell Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 §31 

 
Beslut Kommunstyrelsen förslag till beslut: 
 
 Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och 

besvarat. 





Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan. 
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt i korsningen med 
Kungsgatan. Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som kommer 
österifrån till Kungsör. 
 
Namn 
Kjell Johansson 
 
Postadress 
Tumgatan 8 
736 32 Kungsör 
 
Telefonnummer 
0730524448 
 
E-postadress 
kjjoh@telia.com 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Svar på motion – Inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor (KS 2019/166) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

• Kungsörs kommun på försök inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs grundskolor 
och VIVA, där studerade erbjuds att vara skolvärdar. 

 
Barn och utbildningsförvaltningen är positiva till fler vuxna i 
skolan. Samarbete mellan Kungsörs kommuns grundskolor och 
VIVA sker. Närvaro av fler vuxna genom elever från 
vuxenutbildningen som kombinerar studier med praktik pågår redan 
idag.  Skolorna i Kungsör och VIVA har en vilja i att få ut fler 
personer som skolvärdar än vad Arbetsförmedlingen förmedlat ut 
till Kungsörs skolor. En förnyad överenskommelse har träffats 
mellan Arbetsförmedlingen, VIVA och Arbetsmarknad- och 
försörjning vilket medfört att 12 personer hittills under året 
kombinerat studier med praktik inom grundskolorna i Kungsör. 
 
År 2013 antog barn och utbildningsnämnden riktlinjer för volontärer i 
skola och förskola i Kungsörs kommun. Syftet med det var att försöka 
få in fler intresserade och kompetenta vuxna i verksamheten. Barn och 
utbildningsförvaltningen och nämnden ser gärna fler skolvärdar och 
volontärer i våra verksamheter. Något som man både jobbar med och 
har regelverk för. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)  
bifall på motionens förslag i sin helhet. Madelene Fager(C) och Stellan 
Lund(M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 86 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 96 
 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 96 
Svar på motion – Inför skolvärdar på 
Kungsörs skolor (KS 2019/166) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

• Kungsörs kommun på försök inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs 
grundskolor och VIVA, där studerade erbjuds att vara 
skolvärdar. 

 
Barn och utbildningsförvaltningen är positiva till fler vuxna i 
skolan. Samarbete mellan Kungsörs kommuns grundskolor och 
VIVA sker. Närvaro av fler vuxna genom elever från 
vuxenutbildningen som kombinerar studier med praktik pågår 
redan idag.  Skolorna i Kungsör och VIVA har en vilja i att få ut 
fler personer som skolvärdar än vad Arbetsförmedlingen 
förmedlat ut till Kungsörs skolor. En förnyad överenskommelse 
har träffats mellan Arbetsförmedlingen, VIVA och 
Arbetsmarknad- och försörjning vilket medfört att 12 personer 
hittills under året kombinerat studier med praktik inom 
grundskolorna i Kungsör. 
 
År 2013 antog barn och utbildningsnämnden riktlinjer för volontärer 
i skola och förskola i Kungsörs kommun. Syftet med det var att 
försöka få in fler intresserade och kompetenta vuxna i 
verksamheten. Barn och utbildningsförvaltningen och nämnden ser 
gärna fler skolvärdar och volontärer i våra verksamheter. Något som 
man både jobbar med och har regelverk för. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 86 
 

KS överläggning  Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C)  
bifall på motionens förslag i sin helhet. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

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

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Reservation Madelene Fager(C) och Stellan Lund(M) reserverar sig muntligt 

mot beslutet. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-06-04 KS 2019/ 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Svar på motion: Inför skolvärdar på Kungsörs 
skolor. 
 
Madelene Fager ( c ), Stellan Lund ( m ) och Jenny Andersson ( kd ) föreslår i en 
motion till kommunfullmäktige att ”Kungsörs kommun på försök inför 
skolvärdar på Kungsörs skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs 
grundskolor och VIVA, där studerande erbjuds vara skolvärdar.” 
 
Barn och utbildningsförvaltningen är positiva till fler vuxna i skolan och är säkra 
på att fler vuxna gynnar barn och elevers lärande. 
Så detta sker också idag, samarbetet mellan Kungsörs kommuns grundskolor och 
VIVA sker och närvaron av fler vuxna genom elever från vuxenutbildningen som 
kombinerar studier med praktik pågår redan idag. 
Arbetsförmedlingen är sedan tre år tillbaka huvudansvarig vilket medfört vissa 
begränsningar. Skolorna i Kungsör och VIVA har en vilja i att få ut fler personer 
som skolvärdar än vad Arbetsförmedlingen förmedlat ut till Kungsörs skolor. 
 
En förnyad överenskommelse har träffats mellan Arbetsförmedlingen, VIVA och 
Arbetsmarknad- och försörjning vilket medfört att 12 personer hittills under året 
kombinerat studier med praktik inom grundskolorna i Kungsör, vilket ligger helt 
i linje med motionärernas önskan. 
 
Volontärer 
 
År 2013 antog barn och utbildningsnämnden även riktlinjer för volontärer i skola 
och förskola i Kungsörs kommun. (biläggs) 
Syftet med det var att försöka få in fler intresserade och kompetenta vuxna i 
verksamheten. 
Detta är ytterligare ett komplement till att få in fler vuxna i våra verksamheter 
som vi tror är mycket bra för våra barns både utveckling och trygghet. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen och nämnden ser gärna fler skolvärdar och 
volontärer i våra verksamheter. Något som man både jobbar med och har 
regelverk för. 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-10-11  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Då barn och utbildningsnämnden och förvaltningen idag arbetar för att få in fler 
vuxna som både skolvärdar och volontärer måste motionen anses besvarad.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 













  
 Sida 1 (1) 

  
  

  
  

  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

                                 
                                      2013-11-19 

  

 

 

Förslag till riktlinjer för volontärer i förskolan och skolan 
Ideellt arbetande volontärer i förskolan och skolan innebär en möjlighet att få in fler 
intresserade och kompetenta vuxna i vår verksamhet. 
Detta innebär att förskolan och skolan, som komplement till befintlig personal, får fler 
vuxna som kan stötta och hjälpa till i verksamheten på såväl raster som lektioner. 
För att volontärerna skall kunna göra ett bra jobb och känna sig betydelsefulla så krävs 
såväl en bra introdukton som tydliga riktlinjer för deras insats. 
 
 
Riktlinjer för volontärer i förskolan och skolan: 

• Intresse för volontärarbete inom förskolan eller skolan anmäls till respektive 
förskolechef eller rektor vilka också beslutar om mottagande utifrån förskolans 
eller skolans behov. 

• Förskolechef eller rektor beslutar om placering, innehåll och omfattning. 
• Innan volontärarbetet påbörjas skall godkänt polisregisterutdrag uppvisas utifrån 

skollagens krav i 2 kap 31§ samt en sekretessförsäkran skrivas under. 
• Volontären skall innan arbetets början genomgå en introduktion omfattande bland 

annat: 
- Den viktigaste aktuella skollagsstiftningen. 
- Kommunens viktigaste policydokument och riktlinjer. 
- Barn och utbildningsnämndens mål. 
- Aktuell sekretesslagstiftning. 
- Aktuella lokala mål och verksamhetsplaner för respektive verksamhet och 

arbetsplats. 
- Arbetsplatsens ansvarsfördelning och vart man vänder sig med olika frågor och 

funderingar. 
• Varje volontär skall ha en kontaktperson på enheten. 

 
Det är respektive förskolechef eller rektor som ansvarar för att riktlinjerna för 
volontärer följs och att introduktionen genomförs. 
 

Förslag till beslut:  
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta ovanstående riktlinjer för 
mottagande av volontärer inom förskolan och skolan i Kungsör 

 
 
 
Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, Andreas Ahlsén 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Återkommande IS-krigare (KS 
2019/181) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
tar fram en strategi för att ta hand om eventuellt återkommande IS-
krigare. 
 
Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera befintlig 
plan mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten i arbetet är 
att följa den lagstiftning våra förvaltningar och dess verksamheter 
har att förhålla sig till. Planen syftar till att öka vår förmåga att 
hantera och agera vid olika typer av våldsbejakande extremism. 
Inriktningen är att planen skall vara färdigreviderad innan 
årsskiftet. 
Formuleringen i motionen ” då vi inte har möjlighet att ta emot 
några” kan inte en kommun arbeta utefter då vi har flertalet lagar i 
Sverige som våra verksamheter skall följa och efterleva. I detta fall 
är det bland annat regeringsformen (grundlagen), kommunallagen, 
folkbokföringslagen och socialtjänstlagen.  
 
För att en kommun inte ska behöva ta emot eventuella IS-
återvändare skulle en ändring i grundlagen behöva ske om att 
kunna beröva dessa personer sitt svenska medborgarskap.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 87 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 94 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17  12 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 94 
Motion – Återkommande IS-krigare (KS 
2019/181) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
tar fram en strategi för att ta hand om eventuellt återkommande IS-
krigare. 
 
Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera befintlig 
plan mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten i arbetet är 
att följa den lagstiftning våra förvaltningar och dess verksamheter 
har att förhålla sig till. Planen syftar till att öka vår förmåga att 
hantera och agera vid olika typer av våldsbejakande extremism. 
Inriktningen är att planen skall vara färdigreviderad innan 
årsskiftet. 
Formuleringen i motionen ” då vi inte har möjlighet att ta emot 
några” kan inte en kommun arbeta utefter då vi har flertalet lagar i 
Sverige som våra verksamheter skall följa och efterleva. I detta fall 
är det bland annat regeringsformen (grundlagen), kommunallagen, 
folkbokföringslagen och socialtjänstlagen.  
 
För att en kommun inte ska behöva ta emot eventuella IS-
återvändare skulle en ändring i grundlagen behöva ske om att 
kunna beröva dessa personer sitt svenska medborgarskap.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 87 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-27 KS 2019/181 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen  
Vår handläggare  
Andreas Ahlsén, Säkerhetssamordnare  
  
 
 
 

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

Yttrande på motion gällande ”Återkommande  
IS-Krigare” 
Roland Jansson (sd) har inkommit med en motion som vi fått möjligheten att 
yttra oss om. Motionären föreslår att på grund av rådande läge med risk för 
återvändande IS-krigare och att partiet inte anser att vi har möjlighet att ta emot 
några, bör en strategi tas fram för detta. 
 
Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera befintlig plan mot 
våldsbejakande extremism. Utgångspunkten i arbetet är inte att inte ta emot 
eventuella IS-återvändare om så skulle vara fallet, utan att följa den lagstiftning 
våra förvaltningar och dess verksamheter har att förhålla sig till. Planen syftar till 
att öka vår förmåga att hantera och agera vid olika typer av våldsbejakande 
extremism. Inriktningen är att planen skall vara färdigreviderad innan årsskiftet. 
Formuleringen i motionen ” då vi inte har möjlighet att ta emot några” kan inte 
en kommun arbeta utefter då vi har flertalet lagar i Sverige som våra 
verksamheter skall följa och efterleva. I detta fall är det bland annat 
regeringsformen (grundlagen), kommunallagen, folkbokföringslagen och 
socialtjänstlagen.  
Regeringsformen 2 kap 7 §, ingen svensk medborgare får landsförvisas eller 
hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i 
riket får fråntas sitt medborgarskap.  
Kommunallagen 1 kap 5 §, medlem av en kommun är den som är folkbokförd i 
kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. 
 
För att en kommun inte ska behöva ta emot eventuella IS-återvändare skulle en 
ändring i grundlagen behöva ske om att kunna beröva dessa personer sitt svenska 
medborgarskap. Tillsvidare arbetar kommunen vidare med de lagar vi idag har att 
förhålla oss till. 
 
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-05-27  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Att motionen avslås. 

 

 

 
Claes-Urban Boström   Andreas Ahlsén 
Kommundirektör    Säkerhetssamordnare 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige  2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Alternativ bussväg (KS 2019/182) 

Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
inför en alternativ bussväg genom Kungsör. 
 
När det gäller landsbygdsbussarna, linje 49,53 och 250, är de 
anpassade för skolskjuts och trafikerar från Valskog, Torpa och 
Arboga/Skäftruna till kommunens skolor.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional 
kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafiklagen. Den regionala 
trafiken trafikeras utifrån principen att den knyter ihop 
kommunhuvudorterna och att linjedragningen ska vara den rakaste 
vägen mellan orterna och att alla orter behandlas lika.  
 
Regionbusstrafiken har inte i uppdrag att köra runt i varje tätort och 
därmed tillhandahålla stadstrafik i tätorterna. Önskar kommunen 
tilläggstrafik i form av stadstrafik eller flextrafik är det upp till 
varje kommun att beställa och finansiera en sådan 
trafikeringslösning. Ska kommunen köpa tilläggstrafik så bör det 
hanteras i budgetberedningens arbete inför det år man avser införa 
tilläggstrafik. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Anders Frödin 
• Bilaga till motion – karta för alternativ bussväg 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 88 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 95 

 
KS förlag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen med detta besvarad. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 95 
Motion – Alternativ bussväg (KS 2019/182) 

Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
inför en alternativ bussväg genom Kungsör. 
 
När det gäller landsbygdsbussarna, linje 49,53 och 250, är de 
anpassade för skolskjuts och trafikerar från Valskog, Torpa och 
Arboga/Skäftruna till kommunens skolor.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional 
kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafiklagen. Den regionala 
trafiken trafikeras utifrån principen att den knyter ihop 
kommunhuvudorterna och att linjedragningen ska vara den rakaste 
vägen mellan orterna och att alla orter behandlas lika.  
 
Regionbusstrafiken har inte i uppdrag att köra runt i varje tätort och 
därmed tillhandahålla stadstrafik i tätorterna. Önskar kommunen 
tilläggstrafik i form av stadstrafik eller flextrafik är det upp till 
varje kommun att beställa och finansiera en sådan 
trafikeringslösning. Ska kommunen köpa tilläggstrafik så bör det 
hanteras i budgetberedningens arbete inför det år man avser införa 
tilläggstrafik. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Motion från Anders Frödin 
• Bilaga till motion – karta för alternativ bussväg 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 88 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen med detta besvarad. 

 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-23 KS 2019/182 

 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

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

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

Yttrande gällande: 
Motion om förslag till ny bussväg genom 
Kungsör 
 
Anders Frödin (SD) föreslår i en motion att linjedragningen av bussarna ändras i 
Kungsörs tätort. Han föreslår att kommunen ska undersöka alternativ väg för 
bussarna i enlighet med motionens förslag (bifogad karta). 
 
Av motionen framgår inte vilka busslinjer som avses, därför redogörs det för 
samtliga busslinjer. När det gäller landsbygdsbussarna, linje 49,53 och 250, är de 
anpassade för skolskjuts och trafikerar från Valskog, Torpa och Arboga/Skäftruna 
till kommunens skolor. Dessa linjer är även tillgängliga för allmänheten och 
kommunen finansierar trafikeringen. Regionbusstrafikens linjer 550B och 552, 
som trafikerar Köping/Eskilstuna och Arboga, finansieras av 
Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Västmanland. 
Kollektivtrafikförvaltningen beslutar om linjedragningarna mellan tätorterna. 
Trafikeringen genomförs av Svealandstrafiken (bussoperatören). 
 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional kollektivtrafik i 
enlighet med kollektivtrafiklagen. Den regionala trafiken trafikeras utifrån 
principen att den knyter ihop kommunhuvudorterna och att linjedragningen ska 
vara den rakaste vägen mellan orterna och att alla orter behandlas lika.  
 
Regionbusstrafiken har inte i uppdrag att köra runt i varje tätort och därmed 
tillhandahålla stadstrafik i tätorterna. Önskar kommunen tilläggstrafik i form av 
stadstrafik eller flextrafik är det upp till varje kommun att beställa och finansiera 
en sådan trafikeringslösning. Ska kommunen köpa tilläggstrafik så bör det 
hanteras i budgetberedningens arbete inför det år man avser införa tilläggstrafik. 
 
 
  
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

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

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

 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
      
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2019-09-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, näringslivschef, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Begärd återkoppling efter Svar på motion – 
Inför Rättviksmodellen – för bättre 
företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion 
2018 att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och 
tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen 2018-09-
03 och gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, 
tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, se över befintligt debiteringssystem för 
livsmedelskontroll söka inspiration genom att titta på hur andra 
kommuner gör (bland annat Rättviksmodellen) och ta fram förslag 
på förbättrat system för Kungsör och Arboga. Samtidigt beslutades 
att en återkoppling på arbetet skulle ske första kvartalet 2019.  
 
Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med 
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) jobbat med att se över det befintliga debiteringssystemet 
för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, däribland de som 
skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs 
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning. 
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för 
företagaren att göra rätt, och en omställning till 
efterhandsdebitering är en del i den utvecklande inriktningen.  
 
Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen. 
Därför kommer VMMF att avvakta Näringsdepartementets 
inriktning gällande efterhandsdebitering innan införande. Under 
tiden fortsätter Kungsörs kommun, Arboga kommun och VMMF 
det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram en modell för en 
smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, näringslivschef, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 114 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 114 
Begärd återkoppling efter Svar på motion – 
Inför Rättviksmodellen – för bättre 
företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion 
2018 att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och 
tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen 2018-09-
03 och gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att, 
tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, se över befintligt debiteringssystem för 
livsmedelskontroll söka inspiration genom att titta på hur andra 
kommuner gör (bland annat Rättviksmodellen) och ta fram förslag 
på förbättrat system för Kungsör och Arboga. Samtidigt beslutades 
att en återkoppling på arbetet skulle ske första kvartalet 2019.  
 
Sedan KF:s beslut har Kungsörs kommun tillsammans med 
Arboga kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) jobbat med att se över det befintliga debiteringssystemet 
för livsmedelskontroll, träffat andra kommuner, däribland de som 
skapade Rättviksmodellen samt deltagit i Svenskt Näringslivs 
workshop med tema ”Främjande myndighetsutövning. 
Kungsörs kommun, Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund är överens om att det ska vara lätt för 
företagaren att göra rätt, och en omställning till 
efterhandsdebitering är en del i den utvecklande inriktningen.  
 
Idag är inte efterhandsdebitering förenligt med lagstiftningen. 
Därför kommer VMMF att avvakta Näringsdepartementets 
inriktning gällande efterhandsdebitering innan införande. Under 
tiden fortsätter Kungsörs kommun, Arboga kommun och VMMF 
det gemensamma utvecklingsarbetet och tar fram en modell för en 
smidig myndighetsutövning i Kungsör och Arboga. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 



 

Uppföljning på svar på motion 
 Sida 1 (2) 

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

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ida-Maria Rydberg, Näringslivschef  
  
 
 
 

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

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

  
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar Karlsson och 
Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslog i en motion 2018-05-14 att kommunen 
ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn 
 
Den offentliga livsmedelskontrollen finns för att skydda människors hälsa. 
Företagen inom livsmedelsbranschen ska ha tilltro till kontrollen och uppleva den 
som meningsfull. 
 
Förbättringspotential inom livsmedelskontroll har uppmärksammats under många 
år, och det finns därmed anledning att pröva nya vägar för en förbättrad 
livsmedelskontroll. 
 
Svar från KF: 
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att, tillsammans med Arboga kommun och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, 

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

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

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



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-07-16  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

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



Kungsörs kommun  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 138 
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

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

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-03  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Petter Westlund (C) 

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

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

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

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





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  11 
 
 

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

 

 
§ 89 
Svar på motion – Inför Rättviksmodellen – 
för bättre företagsklimat (KS 2018/217) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunen ska införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Av 
det framgår bl.a. att 

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

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 58 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 138 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

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

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger kommunstyrel-

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

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 

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

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

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

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

(bland annat Rättviksmodellen) och  
- ta fram förslag på förbättrat system för Kungsör och Arboga 
 
Återkoppling ska ske första kvartalet 2019. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen samt alla 
medlemmar  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS 
2019/206) 
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
behöver förändras. Förändringarna handlar bland annat om: 
 
• När styrelsen är beslutsför (i fortsättningen när fler än hälften av 

ledamöterna är närvarande) 
• Att teknik ska möjliggöra deltagande på distans 
• Ny paragraf gällande budget, utbruten ur den tidigare § 12 
• Nya regler för utträde ur förbundet 
 
Med anledning av detta har Förbundssamornare Linda Anderfjäll skrivit 
fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive medlems 
fullmäktige beslutar om förändringen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samt Utkast ny förbundsordning 
för Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-05 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 99 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen.   

 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

övriga medlemmar. 
 
 
  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 19/2019.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17   18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

SamordningsförbundetVästra Mälardalen samt alla 
medlemmar  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 99 
Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS 
2019/206) 
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
behöver förändras. Förändringarna handlar bland annat om: 
 
• När styrelsen är beslutsför (i fortsättningen när fler än hälften av 

ledamöterna är närvarande) 
• Att teknik ska möjliggöra deltagande på distans 
• Ny paragraf gällande budget, utbruten ur den tidigare § 12 
• Nya regler för utträde ur förbundet 
 
Med anledning av detta har Förbundssamornare Linda Anderfjäll skrivit 
fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive medlems 
fullmäktige beslutar om förändringen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samt Utkast ny förbundsordning 
för Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-05 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen.   
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

övriga medlemmar. 
 
 
  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 19/2019.  
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Revidering av Förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen 

 

 

Bakgrund 

Förbundsordningen beslutades i och med att Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

bildades i maj 2010. Nu finns ett behov av att revidera den. Anledningen är att det 

behövs förenklingar och en del förtydliganden.   

 

 

Reviderad förbundsordning 

Förslaget till ny förbundsordning har utarbetats med ”Lathund vid utarbetande av  

 Förbundsordningen” från Nationella rådets
1
 sida FINSAM.se som grund:  

https://www.finsam.se/rad_och_stod/handbocker_och_stod 

Där finns ett aktuellt förslag till förbundsordning och den visar på hur de olika 

paragraferna förhåller sig till lagstiftning och förarbeten.  

 

Frågan om när styrelsen är beslutsför är ett sådant exempel där förslaget är anpassat 

till lathunden. Detta regleras i 6 kap. 23 § KL. Där anges att en nämnd får handlägga 

ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Därför blir förslaget på 

ny text i förbundsordningen samma som Nationella rådet förordar: Styrelsen är 

beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

Nytt är också formuleringen att tekniken ska kunna användas för att vara närvarande, 

när det inte finns möjlighet att vara fysiskt på plats. 

 

En ny paragraf som behandlar budget är tillagd, den är dock utbruten från § 12 för att 

förtydliga kring årsbudgeten. 

 

Ett förslag på ändring handlar om förbundets varande vid utträde ur förbundet. Enligt 

den gamla förbundsordningen ska förbundet upplösas om en medlem begär utträde. 

Enligt det liggande förslaget kan medlem inom den kommunala parten begära utträde, 

men återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas i styrelsen 

om detta, eftersom förbundet fortfarande består av fyra parter. 

 

 

                                                 
1
 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen 

bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell 

samordning som är av gemensamt intresse. 

https://www.finsam.se/rad_och_stod/handbocker_och_stod


 
  

    2019-05-24 
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Beslutsprocess  

Medlemmarna ska fastställa samordningsförbundets förbundsordning. Även 

förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlemmarna. Med medlem 

menas fullmäktige i kommunerna och Region Västmanland, ledningen för 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som ledningen har delegerat till, 

enligt respektive myndighets arbetsordning. 

 

 

 

Förslag till beslut 

XXXX fastställer förslaget till reviderad förbundsordning.  

 

 

 

 

 

För Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

 

 

Linda Anderfjäll 

Förbundssamordnare 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Västra Mälardalen 

 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inrättats med stöd av Lag (2003:1210) 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

 

1§ Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

 

2§ Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Köpings kommun. 

 

3§ Förbundets medlemmar 

Förbundet har fyra parter och det är Region Västmanland, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 

 

4§ Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Köping, 

Arboga och Kungsör svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och 

kommunerna Köping, Arboga och Kungsör i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser 

som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Förbundet kan även arbeta med förebyggande insatser såväl strukturellt som 

individinriktat. 

 

5§ Styrelse 

Förbundet skall ledas av en styrelse. 

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 6 ersättare. Varje medlem väljer 1 ledamot 

och 1 ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 1 maj 2010 till den 31 december 

2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari 

året efter det år då val till fullmäktige i region och kommun ägt rum. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en 1:e vice ordf. för ett år i taget. 

 

6§ Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Tekniskt 

hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns möjlighet att 

vara fysiskt på plats. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 

Förbundet har till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 
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2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning 

skall användas, 

4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

7§ Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

8§ Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i styrelsen enligt sin huvudmans 

beslutsordning. 

 

9§ Samråd 

Samråd skall ske med huvudmännen (ägarna) en gång årligen, senast i april månad, i 

frågor av principiell vikt t ex rörande budget och verksamhetsplan. Kvarstår behov av 

samråd kan varje enskild huvudman påkalla ägarmöte. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 

behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

10§ Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på 

förbundets anslagstavla och webbplats. 

Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla. 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på 

förbundets officiella anslagstavla samt förbundets webbplats. 

Justering av styrelsens och revisorernas protokoll ska även tillkännages på den 

officiella anslagstavlan hos varje kommun och Region Västmanland som är medlem i 

förbundet. 

 

11§ Andelar i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan 

medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region 

Västmanland med en fjärdedel samt kommunen (kommunerna Köping, Arboga och 

Kungsör gemensamt) med en fjärdedel. Kommunernas fjärdedel fördelas så att 

Köpings kommun svarar för 50 %, Arboga kommun för 30 % och Kungsörs kommun 

för 20%. 
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12§ Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för 

verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska 

också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 

medlemmarna. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 

sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

13§ Budget 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 

ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta 

en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 

kalenderår. Förbundsstyrelsens ledamöter ska samråda med sina huvudmän om 

budgeten.  

 

14§ Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas 

av revisorer. För Arbetsförmedling och Försäkringskassa skall en gemensam revisor 

utses. Region Västmanland utser en revisor och kommunerna utser tillsammans en 

revisor. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelsens ledamöter. 

Köpings kommun utser medlemskommunernas gemensamma revisor. 

 

15§ Ekonomiska ersättningar 

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen 

samt till revisorer skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Region Västmanland. Styrelse och revisorer ersätts av 

samordningsförbundet. 

 

16§ Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är två år från uppsägningstillfället. Vid en av de fyra parternas 

utträde upplöses förbundet och parternas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 

11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde av medlem inom den kommunala 

parten återstår minst en kommun, ska upplösning ske endast om det beslutas i 

styrelsen om detta. 

Vid utträde av minst en av parterna, upplöses förbundet och 17§ i denna 

förbundsordning gäller. 

 

17§ Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller 

flera parter utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd 

mellan huvudmännen.  
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När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter 

skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11§ i denna förbundsordning. 

Förbundets styrelse svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall 

den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en 

förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen 

av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits huvudmännen, är 

förbundet upplöst. 

 

17§ Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 

Sverige 

 

18§ Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Köpings kommun ansvarar för tillsynen av att 

samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

 

19§ Förbundets bildande 

Förbundet bildades den 2 maj 2010. 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

  

  3 

Förslag till revidering av förbundsordning 

Den gällande förbundsordningen antogs 2010. Förslaget på ny förbundsordning innehåller 

bland annat redaktionella ändringar så som att Landsting är ändrat till Region. En ny 

paragraf som behandlar budget är tillagd, den är dock utbruten från § 12 för att förtydliga 

kring årsbudgeten.  

 

En annan förändring handlar om när styrelsen är beslutsför. I dagsläget behöver alla 

medlemmar vara närvarande för att styrelsen ska få fatta beslut, i det reviderade förslaget är 

det när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  

 

Ett sista förslag på ändring handlar om förbundets varande vid utträde ur förbundet. Enligt 

den gamla förbundsordningen ska förbundet upplösas om en medlem begär utträde. Enligt 

det liggande förslaget kan medlem inom den kommunala parten begära utträde, men återstår 

minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas i styrelsen om detta, eftersom 

förbundet fortfarande består av fyra parter. 

 

Mötet för en diskussion kring vad ordet ”närvarande” ska betyda, fysisk närvaro anses vara 

att föredra men sammanträdet ska inte hänga på att en person istället är närvarande via 

telefon eller skype exempelvis. Frågan är tvådelad: 

1. Måste alla styrelseledamöter vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig? 

2. Vilka sätt är ett godkänt närvarande? 

 

Mötet anser inte att samtliga styrelseledamöter ska behöva vara närvarande för att styrelsen 

ska vara beslutsmässig. Mötet anser att tekniken ska kunna användas för att kunna vara 

närvarande, när det inte finns möjlighet att vara fysiskt på plats.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, revisorerna, ekonomichefen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revisionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2018 (KS 2019/198) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2018.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna.  Han noterar att: 

- flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på 
många år  

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten 
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig 
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation 
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 
år 2017 jämte revisionsberättelser 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 101 
 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelser för kommunens 

stiftelser 2018 till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 101  
Revisionshandlingar – Kommunens stiftelser 
2018 (KS 2019/198) 
Kommunens stiftelser är inte bokföringsskyldiga men ska avsluta 
sina räkenskaper med en sammanställning varje år. Detta har gjorts 
i räkenskapssammanställningar för kommunens elva stiftelser 
2018.  
 
Lars Wigström, utsedd revisor att granska kommunens stiftelser, 
har avsluta sin granskning av stiftelserna.  Han noterar att: 

- flera stiftelser har lågt kapital och ingen utdelning har skett på 
många år  

- kommunen under hösten 2016 ansökt om permutation/sam-
manslagning av stiftelser hos Kammarkollegiet. Under hösten 
2017 har ärendet lämnats över till Länsstyrelsen då det visat sig 
att det blir både enklare och billigare. Ärendet om permutation 
har ännu inte avslutats av Länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorns PM – Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 
år 2017 jämte revisionsberättelser 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelser för kommunens 

stiftelser 2018 till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Christina Emilsson, Jennie Carsten 

Utdragsbestyrkande 

 

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-05  
• Förslag till kommunikationsplan med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 112 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kommunikationsplan vid 
kris och höjd beredskap”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2017. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 21/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Christina Emilsson, Jennie Carsten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 112 
Revidering av kommunikationsplan vid kris 
och höjd beredskap för Kungsörs kommun 
(KS 2019/230) 
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap med fyra 
bilagor, kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs kommun 
och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet. 
Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap är framtagen i 
samråd med VMKFs beredskapssamordnare. Kommunikationsplan 
vid kris och höjd beredskap ersätter Kriskommunikationsplan för 
Kungsörs kommun antagen av kommunfullmäktige § 71,  
2017-04-10. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-05  
• Förslag till kommunikationsplan med bilagor 
 

Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kommunikationsplan vid 
kris och höjd beredskap”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2017. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr 21/2019. 
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Kommunfullmäktige 

Krisledningsnämnd 

ISK Krisledningsgrupp/ISF 
 

 

Stöd till 
Krisledningsgruppen-/ 

ISF/Koordinator 
 

U-Sam 
ISF länsnivå 

 

Krisstöd(POSOM) 
 

 
Stödpersoner 

 

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

Kriskommunikation 
(informationsgrupp) 

FRG, frivilliga 
resursgrupper 

Strategisk 
nivå  

Normativ 
nivå  

Operativ nivå  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• vara snabb 
• vara korrekt och öppen 
• vara i klarspråk, upprepas och följas upp 
• vara målgruppsanpassad 
• värna de drabbades integritet 
• hänvisa till relevanta kommunikationskanaler 

  



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 
 
 
 
 

 
 

6 
 

2 Organisation och resurser 
Kommundirektören beslutar när kriskommunikationsgruppen ska sättas igång. 
Kommundirektören fattar även beslut om gruppen ska förstärkas med extra 
resurser. Vid behov finns även kriskommunikationsnätverk i Västmanland. 
 
Sätts kriskommunikationsgruppen igång övergår kommunens kommunikatör till att 
fungera som kriskommunikationschef. Kriskommunikationschefen ansvarar för 
ledning och samordning av kommunens kriskommunikation. Till hjälp används 
checklistor för lägesrapport och budskapsformulering som återfinns i bilaga 4.  
 
Kriskommunikationsgruppen består av:  

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Redaktionsansvarig 
Redaktionsansvarig ansvarar bland annat för att 

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

kriskommunikationschefen. 
 

2.3 Redaktion 
Redaktionen ansvarar bland annat för att 

• producera och publicera information i kommunens olika 
kommunikationskanaler 

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

kommunikationsområdet. 
 

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

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

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

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

sjukvård och polis 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 
 
 
 
 

 
 

8 
 

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

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

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

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

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

• Drabbade 
• Medarbetare 
• Allmänhet 
• Samverkande organisationer 
• Media 

 
3.2 Externa kommunikationskanaler 
 
Ordinarie: 

• Kommunens webbplats  
• Kommunens officiella Facebooksida 
• Pressinformation till media 

 
Övriga:  

Kanal Kort förklaring  När användas Av vem 
Informations- 
platser 

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

 
Kommunen kan utse fler 
informationsplatser beroende på 
händelse.  
 

Vid behov Kommunikatör 

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

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

 
 

 
3.4 För samverkan och kommunikation med andra myndigheter 
Ordinarie: 

• Telefon 
• E-post 

 
Övriga: 

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

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

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

Kommunikatörer 

Rakel Rakel är ett system för 
radiokommunikation. 

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

Kommunikatör/ 
Rakelansvarig 

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

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

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

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

För informationsspridning Kommunikatör 
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Sveriges Radio P4 
Västmanland 

 För informationsspridning Kommunikatör 

Upplysningscentral Se bilaga 1  Upprättas efter beslut 
från kommundirektör 

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

För 
omvärldsbevakning/samarbete 
kring gemensam 
informationsspridning.  

Kommunikatör 

 
 
 
 
  



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 
 
 
 
 

 
 

12 
 

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

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

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

i WIS
• anpassa kartor och bilder för webben

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn):

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

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

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

bevakningen till kommunikationsfunktionen

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

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

den vidare till kommunikationsfunktionen

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

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

som sker i funktionen (när, vem, vad)

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

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

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

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

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

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

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

sen - för händelsens interninfo

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

ners publicering
• bevaka medborgar- eller brukaraspekter

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

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag:
Arbetsuppgifter:

Ansvarig för kommunikationsfunktionen (namn/tfn): 

Rollkort Kommunikationsfunktionen U-Sam

Uppdrag:  
Arbetsuppgifter:

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

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

Vad gjordes bra? 

Finns rutiner 
eller liknande 
för detta, JA 
eller NEJ? 

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

Finns rutiner 
eller liknande 
för detta, JA 
eller NEJ 

För in i 
åtgärdsplan, 
JA eller NEJ 
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ÅTGÄRDSPLAN 
 

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

Åtgärd Vem är ansvarig När ska det 
vara klart 

Vid kostnader för 
åtgärd, hur finansieras 
detta 

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

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

Genomfört, 
JA eller 
NEJ 

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       



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

Kort sikt – troliga konsekvenser
Lång sikt – tänkbara konsekvenser

Genomfört
Planerat

Tillgängliga resurser
Behov av resurser

Samverkansparter

Ko
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ns
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n
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Lägesbild enligt MSB:s gemensamma grunder



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

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

 

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

Ett huvudbudskap sätts samman utifrån följande:  

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

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

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

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

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

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

2. Vad pågår just nu? Vad planeras närmast?  

3. Citat ansvarig ledning (huvudbudskapet).  

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

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

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

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Ändringsbeslut – renovering av Stenladan i 
Lockmora (KS 2017/287) 
 
Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att 
kommunen skulle investera i att renovera stenladan i Lockmora. 
Beslutet behöver göras om med anledning av ägandeförhållanden. 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten och 
investeringen görs därför enbart av dem, inte kommunen. 
Hyreskonsekvensen blir då istället 91 000 kr/år och inte som enligt 
beslutet 2018-09-17 60 000 kr/år. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-07-15 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 92 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 113 
 

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

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-02  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 113 
Ändringsbeslut – renovering av Stenladan i 
Lockmora (KS 2017/287) 
 
Den 17 september 2018 beslutade Kungsörs kommunfullmäktige att 
kommunen skulle investera i att renovera stenladan i Lockmora. 
Beslutet behöver göras om med anledning av ägandeförhållanden. 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) äger fastigheten och 
investeringen görs därför enbart av dem, inte kommunen. 
Hyreskonsekvensen blir då istället 91 000 kr/år och inte som enligt 
beslutet 2018-09-17 60 000 kr/år. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-07-15 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17, § 92 
 

KS överläggning Stellan Lund (M) frågar om en tydligare kalkyl som underlag. 
Svar ges av Claes-Urban Boström. Petter Westlund (C) vill se 
denna investering i sitt sammanhang med andra planerade 
investeringar. 
Ordförande föreslår att önskemålen löses med en tydligare 
återrapportering av innehållet i underlaget kommande 
kommunstyrelse.  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige återtar sitt beslut från den 17 september 
2018 i sin helhet och beslutar i stället om ett totalt hyresbelopp 
om 91 000 kr per år. 
 
Kommunstyrelsen begär återrapportering i ärendet på 
kommunstyrelsen den 23 september. 
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Datum Vår beteckning 
2019-07-15 KS 2017/287 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

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

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  15 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

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

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

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

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

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

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag 

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

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

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Sofia Axelsson 

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

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknikAB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit båda förslagen. 
 

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

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

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga 
kommun 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Reviderad förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2019/220) 
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund behöver 
förändras med anledning av  
 
• Ny tobakslag 1 juli 
• Behov av en egen hemsida för att möjliggöra digitala tjänster 
 
Med anledning av detta har Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl skrivit 
fram ett nytt förslag till förbundsordning.  
 
Sedan kommunstyrelsens beslut i juni har överenskommelse skett med 
Arboga kommun och VMMF att ändra antagandedatumet till 1 oktober. 
I kommunstyrelsens beslut står 1 juli som gällde VMMFs ursprungliga 
förslag. 
 
Taxan kommer att tas upp för revidering i ett eget ärende. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast ny förbundsordning för VMMF  
• Kommunstyrelens protokoll 2019-06-17 § 97 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund  att gälla från och med 1 
oktober 2019. 

  
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 

medlemskommuner. 
  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 18/2019.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-06-17   16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Arboga 
kommun 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 97 
Reviderad förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2019/220) 
Förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund behöver 
förändras med anledning av  
 
• Ny tobakslag 1 juli 
• Behov av en egen hemsida för att möjliggöra digitala tjänster 
 
Med anledning av detta har Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl skrivit 
fram ett nytt förslag till förbundsordning. 
 
Taxan kommer att tas upp för revidering i ett eget ärende under hösten. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast ny förbundsordning för VMMF  
 
KS överläggning Sedan utskick har ytterligare en ändring tillkommit under § 18 i förslaget 

till ny förbundsordning. Hänvisning sker i nuvarande skrift till 8 kap. § 
10 i kommunallagen. Korrekt skrivning ska vara 8 kap. § 14. Detta 
kommer korrigeras till utskick till kommunfullmäktige. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund  att gälla från och med 1 juli 
2019. 

  
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 

medlemskommuner. 
  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 18/2019.  
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Antagen av kommunfullmäktige i Arboga den 25 november 2010, § 7 
Reviderad den 20 december 2012, § 176 
Reviderad den 20 februari 2014, § 12 
Reviderad den 26 oktober 2017, § 112 
Reviderad den 13 september 2018, § 96 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsör den 22 november 2010, § 24 
Reviderad den 10 december 2012, §130 
Reviderad den 10 februari 2014, § 15 
Reviderad den 13 november 2017, § 154 
Reviderad den 17 september 2018, § 97 

 
 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
§ 1 Namn och säte  
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
har sitt säte i Arboga kommun.  

 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungs-
örs kommuner.  
 
§ 3 Syfte 
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för 
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbar-
het, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad 
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att till-
handahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till för-
bundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna. 
 
§ 4 Förbundets uppgifter 
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt 
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. 
 
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande 
lagar med förordningar, allmänna råd och lokala stadgar. 
 
- tillsyn och prövning enligt miljöbalken  
- livsmedelslagen, foder och animaliska biprodukter 
- tobakslagen 
- lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
- lag om tobak och liknande produkter 
- alkohollagen inom området gällande folköl 
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
- strålskyddslagen 
- pröva ansökningar om strandskyddsdispens  
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- lag om byggfelsförsäkring  
- lag om färdigställandeskydd 
- plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som 

avser planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor 
- den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer 

på kommunen  
- prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighets-

bildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillstånds- 
och fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 §  

- anläggningslagen enligt 21 §  
- ledningsrättslagen 19 §  
- klimat- och energirådgivning  

 
Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verk-
samhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de fram-
ställningar som förbundet finner på kallade, avge yttranden i ärenden som 
remitteras till förbundet och medverka i kommunernas planering där frågor 
inom förbundets ansvarsområde berörs. 
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de 
områden och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer. 

 
§ 5 Samrådsgrupp 
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i för-
bundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunsty-
relsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna. 

 
§ 6 Förbundets organisation 
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kom-
munalförbund med direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller 
tillsätta andra beredningsorgan. 

 
§ 7 Förbundsdirektionen  
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av 
respektive medlems fullmäktigeförsamling enligt följande: 
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
 
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari 
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Poster-
na som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan Arboga och 
Kungsörs kommuners företrädare. Ordförandeposten utses under första året 
ur kretsen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordföran-
den ur kretsen av Arboga kommuns ledamöter.  
 



3 (7) 

Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter 
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val 
av direktion. 
 
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som 
ledamoten. Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den 
ordning i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. 
 
 
§ 8 Revisorer 
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommu-
nallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommun-
fullmäktige i Arboga kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd 
med Kungsörs kommun med utgångspunkten att respektive kommun ska 
ges möjlighet att vara företrädd av en revisor. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen. 

 
§ 9 Insyn och rapportering 
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt 
till insyn i förbundet.  
 
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. 
 
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som 
medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, 
för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller 
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. 
 
§ 10 Dialog 
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor 
som rör budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.  
 
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två 
gånger per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behand-
las. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 
• ledamot i direktionen 
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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• revisorerna  
• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation 

 
§ 12 Närvarorätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttrande-
rätt. 
 
§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets anslagstavla finns på kommunalförbundets (VMMF:s) webbplats 
med direktlänk till medlemskommunernas webbplatser. Av rättsäkerhetsskäl 
ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.  

Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt 
kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag 
eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 
 

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap 
10 § det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Samman-
trädet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sam-
manträdesdagen. 

 
§ 14 Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks 
på annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska er-
läggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott. 
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i re-
spektive januari, april, juli och oktober månader. 
 
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt 
följande fördelningstal: 
 
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets 
omfattning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer 
som över tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse 
om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av 
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
§ 15 Fastställelse av taxa 
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder 
för de verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för 
fastställelse i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om 
taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 septem-
ber. 
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Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemen-
samma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående med-
lemskommuner om inte lagstadgade hinder möter. 
 
§ 16 Lån, borgen m.m. 
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen el-
ler ställa annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande. 
Förbundet får dock träffa avtal om operativ leasing av personbilar. 
 
 
§ 17 Andel i tillgångar och skulder.  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäck-
ning enligt 14 §. 
 
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för 
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten 
samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets 
upplösning. 
 
§ 18 Budget och ekonomisk styrning 
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram 
som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de an-
givit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksam-
heten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. 
 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet 
med vad som stadgas i 8 kap. 14 § kommunallagen. 
 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmed-
lemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investe-
ringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbunds-
medlemmarna. 

 
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direkt-
ionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäl-
ler för förtroendevalda i Arboga kommun. 
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Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler 
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfatt-
ning 15 %. 
 
§ 20 Inträde av ny medlem 
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga full-
mäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter. 

 
 
§ 21 Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att ut-
träda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat 
från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras. 

 
§ 22 Likvidation och upplösning 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbun-
det trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av 
medlem i förbundet eller av likvidatorn. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand 
fördelas mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas 
mellan medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offent-
lig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om 
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamåls-
enlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning 
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshand-
lingar för hela likvidationstiden.  
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en 
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna 
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst. 
 
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte 
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga 
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medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs med-
lemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller 
om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov 
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 
 
§ 23 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej 
kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.  

 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skil-
jeman. 

 
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen 
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlem-
marnas kommunfullmäktige. 
 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbunds-
medlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmed-
lem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om änd-
ringen. 
 
§ 25 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 juli 2019. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten, Arboga 
kommun 

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

maj 2019 
 
Upphävda beslut om taxor föreslås för  
 
• Verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
tjänsteskrivelser, taxeförslag och protokollsutdrag 2019-06-14 
§§ 58- 60 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 115 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
oktober 2019: 

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

läkemedelden 24 maj 2019 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten, Arboga 
kommun 

Utdragsbestyrkande 

 

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

-  
Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna taxor för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och 
med den 1 oktober 2019: 
 
- Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen 
 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 22-24/2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 115 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighets-
förbund 2019 (KS 2018/394) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag till 
tre ändrade taxor från och med den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås 
två tidigare taxebeslut upphävas då de ersätts av en ny lag.  
 
Nya taxor föreslås gälla för 
 
• Verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 
• Verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

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

maj 2019 
 
Upphävda beslut om taxor föreslås för  
 
• Verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
tjänsteskrivelser, taxeförslag och protokollsutdrag 2019-06-14 
§§ 58- 60 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 25 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
oktober 2019: 

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

läkemedelden 24 maj 2019 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

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

-  
Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna taxor för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och 
med den 1 oktober 2019: 
 
- Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen 
 

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





















































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Andreas Ahlsén, Arboga kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 
Riktlinjer mot klotter och liknande skade-
görelse i Kungörs kommun (KS 2019/255) 
Ett förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i 
Kungsörs kommun har tagits fram.   
En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i 
samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och polis i syfte att 
motverka skadegörelsen. 
 
Resultatet av det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en 
minskning av skadegörelsen. Under arbetets gång har flera 
utvecklingsområden framkommit, bland annat att både kommunala 
verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver arbeta 
mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att 
motverka och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har 
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse tagits fram i syfte 
att just likrikta arbetet kring klottret.  
 
Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Arboga 
kommun då samma typ av klotter förekommer även där.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-05 
med förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 116 
 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar riktlinjer mot klotter och liknande 

skadegörelse i Kungsörs kommun. 
 
  

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 25/2019 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Andreas Ahlsén, Arboga kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 116 
Riktlinjer mot klotter och liknande skade-
görelse i Kungörs kommun (KS 2019/255) 
Ett förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i 
Kungsörs kommun har tagits fram.   
En rad åtgärder och insatser har sedan oktober 2018 genomförts i 
samverkan mellan kommun, fastighetsbolag och polis i syfte att 
motverka skadegörelsen. 
 
Resultatet av det arbete som lagts ner gör att vi nu ser en 
minskning av skadegörelsen. Under arbetets gång har flera 
utvecklingsområden framkommit, bland annat att både kommunala 
verksamheter, dess bolag och även privata aktörer behöver arbeta 
mer likriktat och att ha gemensamma rutiner när det gäller att 
motverka och förhindra klotter. Som ett led i detta arbete har 
Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse tagits fram i syfte 
att just likrikta arbetet kring klottret.  
 
Riktlinjen kommer även att läggas fram för beslut i Arboga 
kommun då samma typ av klotter förekommer även där.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-07-05 
med förslag till riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige antar riktlinjer mot klotter och liknande 

skadegörelse i Kungsörs kommun. 
 
  

Antagna riktlinjer redovisas som KS-handling nr 25/2019 
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Datum Vår beteckning 
2019-07-05 KS 2019/255 
Ert datum Er beteckning 
  

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

 

  
 
 
 

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

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

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

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



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr X.X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
4. Återrapportering 
 
Arbetet mot klottret och liknande skadegörelse skall årligen följas upp. Polisens 
anmälningsstatistik, genomförda insatser samt kostnader ska redovisas till 
kommunstyrelsen. Återkoppling skall även ske till samtliga aktörer som medverkar i 
det förebyggande arbetet kring klotter och liknande skadegörelse. 
 
 
Kommunala bolag och förvaltningar uppmanas att fördjupa ovanstående i egna 
rutiner och åtgärdsplaner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2019-09-16   
  

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Investeringsbeslut för ombyggnation av 
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör 
(KS 2019/272) 
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av 
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är 
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs 
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
 
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste 
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. 
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och 
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.  
 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering 
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då 
påbörjas under 2019.  KKTAB begär därför ett investeringsbeslut 
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för 
byggnationskostnaderna.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15 
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 117 

 
KS förslag till beslut  Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på  

400 tkr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation. 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2019-09-02  10 
  

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 117 
Investeringsbeslut för ombyggnation av 
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör 
(KS 2019/272) 
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av 
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är 
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs 
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
 
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste 
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. 
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och 
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.  
 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering 
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då 
påbörjas under 2019.  KKTAB begär därför ett investeringsbeslut 
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för 
byggnationskostnaderna.  
 

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

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på  
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation. 
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Datum  Vår beteckning 
2019-07-15 KS 2019/272 
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare Kommunstyrelsen 
Stig Tördahl 

VD / Teknisk chef 

 

  
  
 

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

 

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

 
 

 
 

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

 
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Hjälpmedelsnämnden 

Utdragsbestyrkande  

 

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

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

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

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02, § 118 
 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 118 
Delårsrapport 1 2019 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2019/216) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2018.  
 

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

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

 
KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
 



Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2019-04

Dnr: 

Medarbetare

0%

2%

4%

6%

8%

10%

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

Föregående år Innevarande år Målvärde

Sjukfrånvaro

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

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro  6,9  6,8

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

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

Män  4,8  7,7

Kvinnor  8,8  6,0

Anställda -29 år  3,7  8,9

Anställda 30-49 år  4,5  3,2

Anställda 50 år-  9,9  9,0

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

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden  7  5

Varav avslutade rehabiliteringsärenden  3  3

0
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

0,0

0,5

1,0

1,5

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

Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Föregående år Innevarande år

Antal negativ händelse/olycka  5  2

Antal tillbud  0  6

Antal risk/iakttagelse  2  0

Totalt antal  7  8

  - varav hot och våld  0  1

  - varav stickskador  0  0
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2019-04

Dnr: 

Ekonomi

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

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

Föregeående år Innevarande år Budget Prognos

Ackumulerat resultat (tkr)

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

2,6%

2,0%

9,1%

6,2%

11,5%

4,6%

Personal Tekniska hjälpmedel Avskrivningar

Övrigt Finansiellt Totalt

Kostnadsutveckling
(Ack utf/Ack utf fg år)

Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3

Ack
utfall

Inn år

Ack
Budget

Inn år

Ack avv 
från 

budget

Ack Utfall 
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Bokslut
Utf Fg år

Avv
Bud mot 

Prog

Ack Avv
Fg år

Intäkter

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

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

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

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

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

Kostnader

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

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

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

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

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

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

Resultat  2,6 -0,5  3,1  0,9  1,7  0,0  1,7  1,6  1,6
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2019-04

Dnr: 

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

Förändring Förändring %Föregeående ÅrInnevarande År

Utförd arbetstid  43 859  58  0,13 43 801

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

  - varav timavlönade  0 -170 -100,00 170

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

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

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

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

  - varav läkare  0  0  0,00 0

  - varav sjuksköterskor  0  0  0,00 0

  - varav övriga  0  0  0,00 0

Justering inhyrd personal från resursenheten  0  0  0,00 0

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

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

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

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

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

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap  76  0  0,19 76
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Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Slutsatser 

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

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

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

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

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

behoven.  

Sammanfattning av åtgärder och resultat 

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

numera välkänt av patienter i behov av medicinska behandlingshjälpmedel. 

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

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

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

långsiktigt arbete med ett ökat fokus inom enheterna. 

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

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

förbättrad organisation och engagerade chefer och medarbetare. 

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

prognostiseras till 1 700 tkr. 

Framtidsbedömning 

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

omfattar arbetstekniska hjälpmedel som möjliggör minskat personalbehov, avancerade förflyttnings-

hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.  

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

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde 2019 Rapporteras  Utfall 

2019 

God patientnöjdhet och 
delaktighet 

Upplevd nöjdhet hos patient >90% ÅR  

                       ” Upplevd delaktighet hos patient >90% ÅR  

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

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

 

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

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

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

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

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad 
leveransdag 

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

 

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

jämfört med delår 1 2018. 

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

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

plan.  

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

mätningen då talsvar med knappval infördes sent under hösten 2018.  

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

målvärde genom förbättrad transportplanering.  

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

samband med överföringen tas patientavgiften bort.    

 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skickats ut på remiss till Region Västmanland och länets kommuner.  

Samlad bedömning 

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

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

Denna patientgrupp är frekventa besökare i kundtjänst. 
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

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

2019 
Rapport-
eras  

Utfall delår 
1 2019 

Ökad användning 
av e-tjänster 

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

D/Å 19 %  

Kortare ledtider 
(väntan) 

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning 
inom 15 arbetsdagar 

80 % D/Å 84,8 % 

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

83% D/Å 82,3 % 

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

Erhålla angiven 
leveransnivå 

Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95% D/Å 
 

97,2 % 

Löpande 
uppföljning 

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

 D/Å 100 %/fåtal 
91,8 % 

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

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

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

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

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

Digitalisering 

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

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

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

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

tid som tidigare åtgått för postgång. 

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

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

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

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

till patient för att göra en första utvärdering. 

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

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

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

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

Antal beställningar 15 832 15 564 -1,7 

Antal returer 10 977 10 970 -0,1 

Antal arbetsorder rekonditionering 6 051 6 057 0,1 

Antal konsulentremisser (utprovning) 415 424 2,2 

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

Antal kundtjänstsamtal5 7 128 8 863 24,3 

Antal hämtordrar 6 790 6 536 -3,7 

 

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

rekonditionering är på samma nivå som delår 1 2018. 

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

absoluta tal. 

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

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

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

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

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

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

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

Miljöarbete  

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

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

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

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

aktiviteter med regionens centrala miljöteam.  

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

2018 2019 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 55 625 58 075 4,4 

Volym huvudhjälpmedel 71 803 74 119 3,2 
 

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

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

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

Habiliteringscentrum 6 557 6 925 5,6 

Övriga enheter Region Västmanland 746 824 10,5 
 

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

Arboga kommun 446 452 1,3 

Fagersta kommun 438 428 -2,3 

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

Köpings kommun 1 091 1 152 5,6 

Norbergs kommun 159 182 14,5 

Sala kommun 701 703 0,3 

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

Västerås stad 5 494 5 497 0,1 

 

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

 

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

2018 helår 2019 delår 1 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 3530 3720 5,3 
 

 

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

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

hjälpmedel som har en genomsnittlig årstakt på 6 %.  

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

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

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

1 769 artiklar samma period 20189.  

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

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

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

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

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

hos enhetschef på teknik och inköp.  

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

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

blandade orsaker.  

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

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

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

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

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

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

benägenheten att skriva avvikelse till förskrivare kan ha minskat.  

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

Läkemedelsverket. 

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

• Mall för att hantera hotfulla samtal i kundtjänst. 

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

Dokument för fastighetsägaren att signera innan montering av taklyft. 

• Inköp av skyddsskärm med inbyggda hörselskydd. 

• Instruktion till dagjour gällande lyft av patienter i väntrummet. 

 

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk 

 

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

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

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

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

regelverk.  

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           

Rullstol Kelvin, 2 st. 

Ventilator Vivo 

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre 

Arbetsstol, stå-stol 

Vårdsäng Rotobed 

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

69 850 

36 900 

2 077 

140 365 med delad finansieringsrisk 



 
RAPPORT 9 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2019-04-12 47208-1  

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

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

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

Åtgärder 

Arbetet med statistiken om telefontillgängligheten fortsätter. 

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

arbetssätt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlad bedömning 

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

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

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

ökat fokus inom enheterna. 
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde 2019 Utfall 2019 

HMC ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare 

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

 83,3 

” Sjukfrånvaro <6% 6,8 

” Andel avgångar (fokus på prioriterade 
bristyrken) 

<8,5% (regionens 
målvärde) 

inga bristyrken,  
3,6 % övriga yrken 

Löpande 
uppföljning 

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

 6,8 
5 
8 
1 

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Region Västmanlands resultat för prestationsnivån vilken är 71,4.   

 

Diagram 1 Resultat del 1 medarbetarenkät 2019 i jämförelse med 2017

 

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

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

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

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

 

Åtgärder 

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

med medarbetare som har tendens till ökad sjukfrånvaro.  

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

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

klimatet. 

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

utrymningsplaner.  

Samlad bedömning 

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

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

förbättrad organisation och engagerade chefer och medarbetare. 
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Periodens resultat och helårsprognos – översikt 

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

 

 Bokslut 2018 tkr Budget 2019 tkr Prognos tkr 

INTÄKTER    

Hyra 108 562 115 842 115 842 

Återbetalning av resultat -6 575 0 0 

Försäljning 17 354 18 107 18 107 

Egenavgifter 337 340 340 

Serviceavtal 2 536  2 574 2 710 

Inkontinenssamordning 984 1 018 1 018 

Övriga verksamhetsintäkter 1 723 2 107 2 081 

SUMMA INTÄKTER 124 921 

 

139 988 140 098 

 
KOSTNADER    

Personalkostnader 40 082 44 613 43 875 

Tekniska hjälpmedel 33 093 38 215 37 515 

Övriga material, varor 359 185 190 

Lokaler 6 472 6 643 6 576 

Frakt och transport 1 353 1 235 1 235 

Avskrivningar hjälpmedel 28 655 31 102 31 102 

Avskrivningar övrigt 706 1 747 1 739 

IT-kostnader 3 209 4 122 4 122 

Övriga kostnader 7 646 10 123 10 041 

Finansiella kostnader 1 702 2 003 2 003 

SUMMA KOSTNADER 123 277 

 

139 988 138 398 

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

Hemsjukvårdssängar i särskilt boende 

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

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

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

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

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

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

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

avser att köpa cirka 100 sängar. 

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

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

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

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

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

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

av uttag av föräldraledighet. 

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

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

stöd av digital teknik precis har påbörjats. 

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

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

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

ingen tidsplan för när det ska ske. 

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

förväntas öka returerna något. 

 

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser: 

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

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

som idag är förbrukningsvaror. 

• Vakanta tjänster under del av året sänker personalkostnaderna. 

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

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

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

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

arbete med lageroptimering tillsammans med effektiv rekonditioneringsverksamhet medför 

minskat behov av hjälpmedels- och tillbehörsinköp. 

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget 2019 

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

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

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

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

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

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

medarbetare. 

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

även en omvärldsanalys hos hjälpmedelsverksamheter i Sverige. 

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

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

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

Varav: 

201901-201904 

Inköp perioden 
utifrån budget 
2018/2019 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Helår  
Prognos inköp 2019 
utifrån budget 
2018/2019 

Avvikelse 

Budget 2019 – 
utfall 2019 

Förflyttning 4 398 14 176 12 463 13 195 -732 

Kommunikation 1 296 4 335 5 199 3 888 1 311 

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

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

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

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

Övriga maskiner och 
inventarier 

 311 550 550 0 

Bilar och 
transportmedel 

 0 900 1 900 -50 

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

Resultat, analys 

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

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

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

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

2018 förskrevs två stycken.  

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

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

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

ökad förskrivning. 

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

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

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

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

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

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

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

Åtgärd 

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

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

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

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis. 

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

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

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

förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera. 

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

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

möjligt. 

INTERN REFERENS 

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2019-05-17 

Diarienummer: HMC190013 

BILAGOR 

1. Verksamhetsrapport 

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

3. Investeringsbilaga 

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

Organ Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 17 maj 2019 

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

 

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

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

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

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

huvudmännen. 

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

 
Vid protokollet 
 

Amanda Uras, mötessekreterare 
 

Justerat 2019-05-28 
 

Barbro Larsson Linda Söder Jonsson 
Ordförande Justerare 

 
 

 

Rätt utdraget intygas 2019-05-31 
  

Amanda Uras  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs Kommunföretag AB, matrikeln, lönekontoret, 
vaktmästeriet, Stellan Lund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Val till Kungsörs Kommunföretag AB  
(KS 2019/127) 
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter, en lekmannarevisor 
och en ersättare för lekmannarevisor till Kungsörs Kommunföretag 
AB för tiden från bolagsstämman närmast efter val till kommun-
fullmäktige och fyra år till bolagsstämman efter nästa val. Valet 
gjordes på kommunfullmäktige 2019-04-08 § 60. 
 
I beslutet fattat av kommunfullmäktige saknas skrivningen ”vice 
ordförande” gällande ledamot Stellan Lund. Detta beslut fattas 
härmed nu. 

 
Beslutsunderlag: Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S) 
2019-04-01 

• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26 
• Mail från Stellan Lund (M) 2019-01-30 
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser Stellan Lund, Kornvägen 6, 736 35 

Kungsör till vice ordförande i Kungsörs kommunföretag från 
bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023. 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, x, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
kommunstyrelsen (KS 2018/413) 

Haya Albabbili (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Haya Albabbilis mail 2019-08-15 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Haya Albabbili (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med den 16 september 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 16 
september 2019 och resterande mandatperiod. 
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