
 

 
KALLELSE  
Datum 
2020-10-19 

 
 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 26 oktober 2020, kl. 16.00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset  
  

Förslag till justerare: Christer Henriksson 
Förslag till ersättare för justerare: Claes Wohlinder 
Förslag till tid och plats för justering: Tisdagen den 27 oktober 2020, klockan 16.00 på 

kansliet 
   
   
Nr Informationsärenden Dnr 
1 - 16.00 Ny kost- och städorganisation, Felipe Riviera, 

servicechef 
KS 2020/95 

 - Ekonomi  
   
Nr Ärenden till kommunfullmäktige Dnr 
2 Förslag till svar på medborgarförslag - Discgolfbana 

(frisbeegolf) i Å-parken 
KS 2020/293 
 

3 Förslag till svar på medborgarförslag -  
Beachvolleybollplan i Åparken 

KS 2020/310 

4 Förslag till svar på medborgarförslag - inköp av trehjuling 
till hemtjänsten 

KS 2020/306 

5 Förslag till svar på medborgarförslag – Cykelbro Jägaråsen  KS 2019/418 
6 Förslag till svar på motion – Samlad fordonsorganisation  KS 2020/162 
7 Arbetsordning för kommunfullmäktige samt arbetsordning 

för kommunstyrelse och nämnder 
KS 2020/362 

8 Redovisning av obesvarade motioner KS 2020/378 
9 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KS 2020/376 
10 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 - Kungsörs kommun KS 2020/350 

KS 2020/380 
KS 2020/381 
KS 2020/382 

11 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Västra Mälardalens 
Kommunalförbund  

KS 2020/372 

12 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 

KS 2020/354 
 

13 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Kungsörs grus AB  KS 2020/371 
14 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Gemensamma 

hjälpmedelsnämnden  
KS 2020/373 

15 Handlingsplan för kommunalt åtagande i den regionala 
avfallsplanen  

KS 2020/377 

16 Pensionsavtal förtroendevalda, ny för antagande  KS 2020/368 
17 Pensionspolicy, ny för antagande  KS 2020/369 
18 Kapitalinsats – Förlagslån Kommuninvest KS 2020/ 



 

 
KALLELSE  
Datum 
2020-10-19 

 
 

   
Nr Ärenden till kommunstyrelsen Dnr 
19 Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning KS 2020/350 
20 Fördjupad samverkan, information från SN KS 2020/ 
21 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2021 KS 2020/328 
22 Slutrapport- utöka ställplatser för husbilar KS 2019/319 
23 Slutrapport - Upprustning av lekparken i Valskog KS 2019/169 
24 Slutredovisning  – Bilar till hemtjänsten KS 2020/40 
25 Internkontrollplan 2021 Kungsörs kommun och 

kommunstyrelsens förvaltning 
KS 2020/ 

26 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  KS 2020/ 
   
Nr Anmälningsärenden Dnr 
27 Meddelanden  
   
   
 Mikael Peterson  
 Ordförande  
   

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

 
 

 
 

 
a) Ekonomi  

Kommundirektör Claes-Urban Boström 
 

b) Serviceenheten, uppföljning (KS 2020/95) 
Servicechef Felipe Riviera  
 

Förslag till beslut             Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förslag till svar på medborgarförslag – 
Discgolfbana i Åparken (KS 2020/293) 

Päivi Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana 
(frisbeegolfbana) byggs i Åparken. 
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar och 
de ställer sig positiva till att detta ses som en möjlighet gällande 
den framtida utvecklingen av hamnområdet. Förslaget föreslås att 
tas med i den fortsatta processen gällande utveckling av vision och 
slutgiltligt beslut gällande hamnområdet. Därmed anses förslaget 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Päivi Karlsson medborgarförslag med presentation inkommet 
2020-08-03 

• KF protokoll 2020-09-14 § 115 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att ta 
med förslaget gällande en discgolfbana i Åparken som ett 
alternativ i den fortsatta processen med utveckling av hamn-
området. Med detta anses medborgarförslaget för besvarat. 

. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-09-19 KS 2020/ 
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 

Medborgarförslag gällande discgolf och 
beachvolleyboll 
 
Två olika medborgarförslag har kommit in som båda är positiva aktivitetsförslag 
för vår utveckling av hamnområdet. 
 
Kungsörs kommun har precis köpt in Gösen 7 (silon) och ett arbete pågår för att 
få igång en upphandling för rivning av fastigheten. Vi har även tagit fram ett 
visionsdokument för hamnens utveckling som precis har presenterats för den 
politiska kommittén för ortsutveckling som beslutat att samla in synpunkter och 
förslag från alla partier samt allmänheten. Även ett arbete för att samla in 
synpunkter från våra barn och ungdomar kommer ske under vinter/senvinter. 
 
Från kommunstyrelseförvaltningens sida ser vi inte att dessa två förslag ska 
behandlas separat då ett stort arbete precis startat med att samla in förslag på hur 
hamnområet och då är det självklart även möjligt att lägga med förslag för å-
parken i form av aktivitetsytor av de slag som nu föreslagits i dessa två 
medborgarförslag. 

  
Kommunstyrelsens förslag till beslut kommer därför bli att se dessa två förslag 
som en del av alla de förslag som kommer komma in för den fortsatta 
utvecklingen av hamnen och å-parken. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se dessa två förslag som 
förslag i hamnområdets utveckling och att de behandlas i samband med övriga 
förslags hanterande 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-16  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektör, akten 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Beachvolleybollplan i 
Åparken (KS 2020/310) 

Philip Rosdahl föreslår i ett medborgarförslag att en beachvolley-
bollplan byggs i Åparken. 
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar och 
de ställer sig positiva till att detta ses som en möjlighet gällande 
den framtida utvecklingen av hamnområdet. Förslaget föreslås att 
tas med i den fortsatta processen gällande utveckling av vision och 
slutgiltligt beslut gällande hamnområdet. Därmed anses förslaget 
besvarat. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Philip Rosdahls medborgarförslag inkommet 2020-08-27 
• KF Protokoll 2020-09-14 § 116 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att ta 
med förslaget gällande en beachvolleybollplan i Åparken som 
ett alternativ i den fortsatta processen med utveckling av 
hamnområdet. Med detta anses medborgarförslaget för 
besvarat. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-09-19 KS 2020/ 
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 

Medborgarförslag gällande discgolf och 
beachvolleyboll 
 
Två olika medborgarförslag har kommit in som båda är positiva aktivitetsförslag 
för vår utveckling av hamnområdet. 
 
Kungsörs kommun har precis köpt in Gösen 7 (silon) och ett arbete pågår för att 
få igång en upphandling för rivning av fastigheten. Vi har även tagit fram ett 
visionsdokument för hamnens utveckling som precis har presenterats för den 
politiska kommittén för ortsutveckling som beslutat att samla in synpunkter och 
förslag från alla partier samt allmänheten. Även ett arbete för att samla in 
synpunkter från våra barn och ungdomar kommer ske under vinter/senvinter. 
 
Från kommunstyrelseförvaltningens sida ser vi inte att dessa två förslag ska 
behandlas separat då ett stort arbete precis startat med att samla in förslag på hur 
hamnområet och då är det självklart även möjligt att lägga med förslag för å-
parken i form av aktivitetsytor av de slag som nu föreslagits i dessa två 
medborgarförslag. 

  
Kommunstyrelsens förslag till beslut kommer därför bli att se dessa två förslag 
som en del av alla de förslag som kommer komma in för den fortsatta 
utvecklingen av hamnen och å-parken. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se dessa två förslag som 
förslag i hamnområdets utveckling och att de behandlas i samband med övriga 
förslags hanterande 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förslag till svar på medborgarförslag - 
trehjuling till hemtjänsten (KS 2020/306) 
Eija Saho föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska köpa 
in en trehjuling till hemtjänsten. Den kan användas av anställda 
som inte kan cykla. Ett alternativ till detta är att ordna kurser i att 
lära sig cykla, enligt förslagsställaren. 
 
Ärenden skickades till kommunstyrelsen för beredning som 
remitterade ärendet till socialchefen.  Socialchefen svarar att 
hemtjänsten idag har tillgång till cyklar till de cykelturer som 
finns. I dagsläget finns inget behov av trehjuliga cyklar eller av 
kurser i att lära sig cykla då all personal som cyklar klarar av en 
tvåhjulig cykel. Skulle ett sådant behov uppstå kan frågan 
omprövas. 
Förslaget är därför att avslå medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Eija Sahos medborgarförslag inkommet 2020-08-27 
• KF protokoll 2020-09-14 § 117 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Lena Dibben 
socialchef 

 

  
 
 
 

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

Remissvar medborgarförslag om inköp av trehjuling till 
hemtjänsten 
Ett medborgarförslag med förslag att kommunen ska köpa in en trehjuling till 
medarbetare i hemtjänsten som inte kan cykla eller anordna kurser i att lära sig 
cykla har inkommit. Socialchefen har beretts möjlighet att yttra sig i frågan och 
jag får härmed meddela följande. 
Hemtjänsten har idag tillgång till cyklar till de cykelturer som finns. I dagsläget 
finns inget behov av trehjuliga cyklar eller av kurser i att lära sig cykla då all 
personal som cyklar klarar av en tvåhjulig cykel. Skulle ett sådant behov uppstå 
kan frågan omprövas. 
 
Förslag 
Medborgarförslaget avslås 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förslag till svar på medborgarförslag – 
cykelbro mellan Jägaråsen, Kungsör och 
Malmön, Köping (KS 2019/418) 

Jonas Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en bro 
och att detta är bra för hälsan och skulle gynna människor i alla 
åldrar som vill cykla. Förslagsläggaren menar att man kan bygga 
en liknade bro som finns i Järshammar, Stora Sundby och att det 
även gynnar miljön med mindre avgaser.  
 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet remitterades till Kungsörs Kommun Teknik AB vilka 
föreslår att avvakta med detta då frågan hör ihop med ett 
långsiktigt arbete i kommande trafikplan med en cykelled mellan 
Köping och Kungsör. Även om det finns en politisk vilja att 
utveckla detta menar kommunstyrelsens förvaltning å sin sida att 
det inom de närmaste åren inte finns ekonomiska möjligheter till 
denna satsning och föreslår ett avslag på medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jonas Gustafsson 2019-12-11 
• KF protokoll 2020-01-13 § 6 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-15 KS 2020/ 
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 

Yttrande gällande medborgarförslag – Cykelbro 
mellan Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande förslagit att inte 
verka för en bro i nuläget utan avvakta. 
Man uttalar också viljan att få till cykelväg mellan Kungsör och Köping, att detta 
hör ihop med den kommande trafikplanen. 
 
Det finns en politisk vilja att få till en cykelbro enligt förslaget men det finns 
också svårigheter med det som är kopplat till olika särintressen och ekonomi. 
Kopplat till detta finns också en möjlighet att få till en cykelväg utmed väg 250 i 
samband med att Trafikverket kommer att bygga om och anpassa väg 250 till 
antingen en 80 eller 100-väg. 
Kring detta finns ännu inget beslut utan frågan bereds av Trafikverket och 
kommer behandlas av Regionsstyrelsen när frågan är färdigberedd. 
 
Från kommunstyrelseförvaltningen ser vi inte att det är möjligt att arbeta för 
tillkomsten av en bro med de förutsättningar som råder. De ekonomiska 
förutsättningarna de kommande åren till och med 2023 gör att vi inte kan föreslå 
ett tillstyrkande i detta läge. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
    
 
 
 



 

 
SVAR PÅ REMISS Sida 1 (2) 

Datum  Vår beteckning 
2020-03-27 KKTAB 2020/22 
Ert datum Er beteckning 
 KS 2019/418 

  

Vår handläggare  
Lisa Asu Ahlin  
Projektledare/Mark- och gatuansvarig  
  

 
 
 

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

 

Medborgarförslag – cykelbro mellan Jägaråsen, 
Kungsör och Malmön, Köping 
Jonas Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en cykelbro mellan Jägaråsen och 
Malmön. 
 
För att kunna bedöma möjligheten och den ekonomiska kostnaden för att bygga en bro 
behöver ett antal utredningar genomföras, t.ex. utredning kring hur ägarförhållanden av bron 
mellan Kungsör och Köping skulle se ut, samt skötselansvaret kommunerna emellan. 
Utredning av vilken typ av bro som skulle vara lämplig på platsen. Utredning av 
grundläggningsförhållanden för bron. Utredning kring hur markägarförhållandena ska 
möjliggöra byggnation av bro (Kungsörs kommun äger inte marken). Utredning kring 
slitage på enskilda vägen som leder ut till bron. Utredning kring eventuell påverkan på 
fågelskyddsområdet med mera. Det första steget skulle vara att ta fram offerter och börja en 
dialog med Köpings kommun från politiskt håll. 
 
Utöver de tekniska förhållandena behöver även den pågående detaljplanen för Jägaråsen att 
ändras för att ha med en bro, troligen behöver Köping kommun även se över sin detaljplan 
för Malmön då det är prickmark (marken får ej bebyggas) där ett ev. brofäste skulle 
placeras.  
 
Trafikverket genomför för närvarande en åtgärdsvalstudie för väg 250 mellan Kungsör och 
Köping. Där ser man bland annat över möjligheterna till att skapa en cykelväg mellan 
Kungsör och Köping. Det kan innebära att det på sikt möjliggörs att cykla mellan 
kommunerna på en ordnad cykelväg, dock inte via Jägaråsen. Trafikverket vill att 
cykelvägen finns i anslutning till väg 250 bland annat för att koppla ihop cykelvägen med 
kollektivtrafiken och arbetspendlingen men också för att i framtiden koppla ihop cykelnätet 
mot Arboga kommun.  
 
En trafikplan arbetas just nu fram för Kungsör där bl.a. saknade länkar i gång- och 
cykelnätet ses över, denna ska sedan ligga till grund för beslut om kommande åtgärder för 
utbyggnad av GC-nätet. 
 
Kungsörs kommun är positiv till och verkar för att det ska bli en cykelväg mellan 
kommunerna. 
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att avvakta Kungsörs trafikplan och Trafikverkets åtgärdsvalstudie angående cykelväg 
mellan Kungsör och Köping och inte verka för en ny cykelbro mellan Kungsör och Köping 
vid Jägaråsen i nuläget. 
 
 
 
 
Rune Larsen   Lisa Asu Ahlin 
T.f. VD   Projektledare/Mark- och gatuansvarig 

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Förslag till svar på motion – Samlad 
organisation för kommunens bilar (KS 
2020/162) 

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

 
- att Kungsörs Teknikbolag AB ges det fulla ansvaret för 

kommunens samtliga personbilar. Det skulle ett samlat ägande, 
inköp, service och utbyte av kommunens bilar.  

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och skrivit ett 
förslag till svar. Då det redan idag finns en central hantering av 
fordonen på KKTAB helt i linje med motionärernas önskan, så 
föreslås att den behålls. Ägarförhållanden och hyrsystem bör 
däremot undersökas närmare och kostnaderna ses över noggrant 
innan en eventuell förändring görs. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 2020-04-24 

• KF protokoll 2020-05-04 § 85 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunfullmäktige beslutar att dagens hantering av 
fordon ligger fast. Kommundirektören får i uppdrag att 
utreda om ägarförhållandena är optimala och 
återkoppla detta till kommunstyrelsen. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2020-09-28 KS 2020/162 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Therés Andersson  
  

 
 
 

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 motion om samlad organisation för 
kommunens bilar 
Motionärerna Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår att Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) ska ges det fulla ansvaret 
för kommunens samtliga personbilar, vilket skulle innebära ett samlat ägande, 
inköp, service och utbyte av kommunens bilar.  
 
Motionärerna framhåller att det finns en viss samordning av i dagsläget men att 
den behöver förbättras och utökas.  
 
Nuvarande fordonshantering 
Fordonsansvarig 
Det finns en fordonsansvarig utsedd på KKTAB. Fordonsansvarig ansvarar redan 
idag för upphandling, inköp, utbyte, service och besiktning av samtliga fordon 
inom Kungsörs kommun, Kungsörs Vatten AB (KVAB) samt KKTAB. I arbetet 
som fordonsansvarig ingår även att administrera och sköta hanteringen av 
bilbokningssystemet, installation av gps, tankkort etcetera. Även tjänstecyklarna, 
såväl vanliga som elcyklar, sköts av fordonsansvarig.  
r 
Inköp av nya fordon 
Det finns en utbytesplan för Kungsörs kommuns fordon. Utbytestakten är fem 
fordon per år men på grund av rådande ekonomiska omständigheter har antalet 
justerats till två per år. I vilken ordning fordonen byts ut beror på flera parametrar 
såsom ålder, skick, drivmedelsåtgång, utsläpp etcetera. 
 
Upphandlingskriterier har tagits fram för elbilar och hybridbilar. 
 
Då Kungsörs kommun har haft fordon i bättre skick än KKTAB har ibland 
kommunens bil övergått till KKTAB och en försäljning har sedan skett av 
KKTAB:s bil istället. Detta för att få till en så energieffektiv och miljömässigt 
bra fordonspark som möjligt. 
 
Med stöd från upphandlingsenheten sköter fordonsansvarig upphandling och 
inköp av samtliga fordon. Inga inköp görs av förvaltningarna själva.  
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Digitalt stöd 
Fordonsansvarig har ett datoriserat stöd kopplat till vägtrafikregistret för samtliga 
fordon inom Kungsörs kommun, KKTAB och KVAB. Det innebär att direkt en 
bil registreras på någon av dessa organisationer så visas den i systemet. På så sätt 
finns ingen risk att något fordon glöms bort eller försvinner i hanteringen.  
 
Systemet flaggar också för besiktningar, service etcetera och används dagligen 
för att ha löpande kontroll på fordonen.  
 
Ägarförhållandena 
I dagsläget ägs bilarna av respektive förvaltning/bolag. Anledning till detta är att 
kostnaderna ska belasta den verksamhet som använder bilen.  
 
Vid ett hyrsystem kan det bli så att en bil inte nyttjas till sin fulla kostnad då blir 
det ägarens, i det fallet motionärerna önskar KKTAB:s, kostnad. 
 
I dagsläget finns en bilpool innehållande sex fordon. Men när det nya 
bilbokningssystemet startar inom kort kommer det att bli möjligt att göra fler 
bilpooler och styra behörigheter och användare till olika pooler, vilket är ett sätt 
att optimera användningen av de fordon som finns.  
 
Det är inte praktiskt möjligt att alla bilar ingår i en bilpool då de av olika 
anledningar måste vara tillgängliga för en viss verksamhet. Detta på grund av 
särskild utrustning eller verksamhetens art vilket gör ett hyrsystem onödigt 
byråkratiskt då ingen annan ändå kan använda bilen och dess fulla kostnad ska 
belasta den som nyttjar bilen. 
 
Drivmedel 
Vid inköp av nya fordon ska hybridfordon eller rena elbilar upphandlas. Då det 
saknas laddinfrastruktur i anslutning till kommunens verksamheter fungerar det 
inte att ha rena elbilar i alla verksamheter. För närvarande ser fördelningen av 
fordonen ut enligt följande:  
 

- Elbilar 7 % 
- Laddhybrider: 15 % 
- Dieselfordon som körs på det fossilfria bränslet HVO: 24 % 
- Bensin och diesel: 54 % 

 
Det är de 54 procent med bensin- och dieselfordon som kommer att prioriteras 
vid kommande utbyten. Det kan snart vara möjligt att konvertera befintliga 
bensinbilar till miljövänligare alternativ, även sådana alternativ bevakas för att få 
till en snabbare omställning av fordonsparken. 
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Kungsörs kommuns ställningstagande 
Då det redan idag finns en central hantering av fordonen på KKTAB helt i linje 
med motionärernas önskan, så föreslås att den behålls. 
 
Ägarförhållanden och hyrsystem bör däremot undersökas närmare och 
kostnaderna ses över noggrant innan en eventuell förändring görs. 
 
Förslag till beslut. 
- Kommunstyrelsen beslutar att dagens hantering av fordonen ligger fast 
- Kommunstyrelsen beslutar att ägarförhållandena utreds ytterligare. 

 
 
 
 
Claes-Urban Boström   Therés Andersson 
Kommundirektör    Miljöstrateg 
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§ 43 
Revidering av Arbetsordning för kommun-
fullmäktige och Arbetsordning för styrelse 
och nämnder (KS 2020/362) 

 
Samtliga styrdokument ska enligt riktlinjen för styrdokument i 
Kungsörs kommun ses över varje mandatperiod. 
Arbetsordningarna för kommunstyrelsen och nämnder har arbetats 
igenom i den parlamentariska kommittén för politisk organisation 
utifrån behov av förändringar gällande  

 
• anpassning till nya kommunallagen 2018 (i huvudsak 

paragrafändringar och utbyte av enstaka ord),  
• digitala möten (beslut togs våren 2020 att möjliggöra 

detta),  
• arbetsgång för medborgarförslag,  
• möten på bygdegårdar (tvånget tas bort efter 

färdigställande av ny möteslokal),  
• annonsering av möten (annonsering sker numer på 

kommunens webbplats),  
• arbetssätt gällande reservationer och särskilda yttranden 

(införande av digital möteshantering) 
 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 
• Förslag till ny arbetsordning för styrelse och nämnder 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de nya arbetsordningarna för 

kommunfullmäktige samt för styrelse och nämnder. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, § 19 (Arbetsordningen ersätter den arbetsordning 
som kommunfullmäktige antog 1999 och senare ändrade/reviderade 2003.) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 32 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-03-10, § 30 (svarstid för motioner) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-03-09, § 21 
Reviderad av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 43 (digitala utskick av handlingar) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-XX-XX, § X (anpassning till nya kommunallagen, 
digitala möten, medborgarförslag, möten på bygdegårdar, annonsering av möten, arbetssätt 
gällande reservationer och särskilda yttranden) 
 
Nedanstående arbetsordning bygger på kommunallagens bestämmelser. I den mån lagtexten är 
felciterad eller förändrats senare gäller självklart lagen. Lagens texter har sorterats ämnesvis 
och kompletterats med lokala bestämmelser. 

 
1 ORGANISATION 
1.1 Antal ledamöter och ersättare 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter 
som fullmäktige ska ha. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 
minst  
1. 21 i kommuner med 8 000 röstberättiga-

de,.". 
KL 5:5 

 
 

Lokala bestämmelser 
Fullmäktige har 31 ledamöter.  
 

 
”Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter 
i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas 
först när val av fullmäktige förrättas nästa 
gång i hela landet. 
Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om be-
slutet.” KL 5:7 

 

”För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas er-
sättare. 

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna 
ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock 
högst hälften av det antal platser som varje parti 
får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgång-
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en av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska 
genast underrättas om fullmäktiges beslut. 

KL 5:8 

Föreskrifter om att utse ersättare finns i vallagen 
(2005:837).  

 
 
1.2 Mandattid 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige 
ska väljas för fyra år räknat från och med 
den 15 oktober valåret. 
Om valprövningsnämnden har beslutat om 
omval enligt 14 kap. 27 § vallagen 
(2005:837), ska dock mandattiden förlängas 
till dess omvalet har avslutats.” KL 5:9 

 
 
Lokala bestämmelser 
 
 

 
1.3 Extra val 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige får besluta om extra val till 
fullmäktige mellan ordinarie val.  
Extra val ska hållas om minst två tredjedelar 
av de närvarande ledamöterna röstar för det.  
Ett beslut om extra val får dock inte fattas 
förrän sex månader har förflutit från det ny-
valda fullmäktiges första sammanträde.”  
KL 5:10 
 

 

” _ _ _ 
Ett ärende om extra val ska dock alltid bord-
läggas första gången det tas upp till behand-
ling.  
_ _ _” KL 5:50 
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1.4 Proportionella val 
Kommunallagens bestämmelser 
”Om det begärs av det antal väljande som 
anges i 2 § lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt ska följande val vara 
proportionella: 
1.  val av ledamöter och ersättare i nämnder 

och beredningar, 
2.  val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 

5 §§, 
3.  val av ledamöter och suppleanter i styrel-

sen för aktiebolag, ekonomiska föreningar 
eller stiftelser eller revisorer och revisors-
suppleanter samt lekmannarevisorer som 
ska granska styrelsens förvaltning i 
aktiebolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser. 
 
Första stycket 1 ska inte gälla vid val till 
en nämnd som avses i 6 kap. 2 § 2, om två 
tredjedelar av de närvarande ledamöterna 
i fullmäktige vid inrättandet av nämnden 
har röstat för att ledamöter i nämnden ska 
väljas på någon annan grund än 
partipolitisk. KL 5:58 
 
Specifikt för kommunalförbund 
”Om det begärs av det antal väljande som 
anges i 2 § lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt ska val av ledamöter 
och ersättare i den beslutande 
församlingen samt revisorer vara 
proportionella.  
Om inte något annat följer av 
förbundsordningen ska det som sägs i 
första stycket tillämpas när den 
beslutande församlingen väljer ledamöter 
och ersättare i förbundsstyrelsen, andra 
nämnder och de beslutande organens 
beredningar samt revisorer. ” 
KL 9:8 

 
 
Lokala bestämmelser 
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1.5 Uppdragets upphörande och 

fyllnadsval 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige ska befria en förtroendevald 
från uppdraget när den förtroendevalde öns-
kar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot 
det.” KL 4:6 
 

 
 
 
Lokala bestämmelser 
Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige 
som önskar frånträda sitt uppdrag under inne-
varande mandatperiod ska e-posta en skriftlig 
avsägelse till diariet.ks@kungsor.se. 
Avsägelsen ska tydliggöra vem som 
frånträder, från vilket/vilka organ och när i 
tiden man önskar frånträda. Formellt befriar 
kommunfullmäktige från uppdraget och begär 
att länsstyrelsen ska genomföra ny 
sammanräkning.  

 
”Uppdragen till de förtroendevalda som har 
valts av fullmäktige upphör om 
1. valet till fullmäktige har upphävts och 

omval har hållits 
2. rättelse har skett genom förnyad 

sammanräkning och mandatfördelningen 
mellan partierna har ändrats, eller 

3. extra val till fullmäktige har hållits. 
 

 

 

När omvalet, sammanräkningen eller extra 
valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt 
val av förtroendevalda för återstoden av 
mandattiden.  
Uppdragen ska upphöra två månader efter det 
att omvalet, sammanräkningen eller extra 
valet har avslutats. Fullmäktige får dock 
besluta att de förtroendevalda som valts enligt 
andra stycket ska tillträda vid en tidigare 
tidpunkt. Uppdragen för de förtroendevalda 
enligt första stycket upphör då samtidigt.”  
KL4:8 
 
”Om en förtroendevald upphör att vara val-
bar, upphör uppdraget genast. För en 
förtroendevald som valts av fullmäktige 
upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordföranden skriver till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning om den förtroendevalde som 
upphört att vara valbar haft en plats i kom-
munfullmäktige. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
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förtroendevalda får ha var sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden.” 
 KL 4:7 
 
 
”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en 
förtroendevald som valts av fullmäktige, om 
den förtroendevalde 
1.  har vägrats ansvarsfrihet, eller 
2.  har dömts för ett brott på vilket fängelse i 

lägst två år kan följa och domen har fått 
laga kraft.” 
 KL 4:9 

 

 
Om ansvarsfrihet vägras ledamöter och ersät-
tare i nämnd eller fullmäktigeberedning ska 
fullmäktige, i samband med behandlingen av 
revisionsberättelsen, ta ställning till om den 
reprimand som den vägrade ansvarsfriheten 
innebär är en tillräcklig åtgärd, eller om det 
inträffade även ska föranleda, att den förtro-
endevalde entledigas från sitt uppdrag. 
 
Med stöd av KL 4:9 p 2 kan fullmäktige 
entlediga ledamot/ersättare i nämnd och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

”Fullmäktige får återkalla uppdragen för 
samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 
samtliga förtroendevalda som arbetar heltid 
eller betydande del av heltid 
1.  när den politiska majoriteten i nämnden 

inte längre är densamma som i fullmäk-
tige, eller 

2.  vid förändringar i nämndorganisationen. 
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val 
av nya ledamöter och ersättare har hållits eller 
när en ny nämndorganisation träder i kraft.” 
KL 4:10  
 
1.6 Gällande styrelsen och övriga nämnder 
”Om ledamot avgår under mandattiden, ska 
fyllnadsval hållas.  
Om ledamoten har utsetts vid ett proportion-
ellt val, inträder i stället en ersättare i enlighet 
med den ordning som har bestämts för ersät-
tarnas tjänstgöring.  
Om fullmäktige har återkallat uppdragen för 
de förtroendevalda enligt 4 kap. 10§, ska val 
av nya ledamöter och ersättare hållas. KL 
6:20 
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1.7 Presidium 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en 
ordförande och en eller flera vice ordföran-
de, som tillsammans utgör fullmäktiges pre-
sidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdra-
gen.” KL 5:11 
 

 
Lokala bestämmelser 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt 
rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt två vice ord-
föranden (presidium). Presidievalen ska för-
rättas på det första sammanträdet med nyval-
da fullmäktige. 
Presidiet väljs för fullmäktiges mandatperiod. 
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör den 
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten). Om flera av ledamöterna 
har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, 
ska den äldste av dem vara ålderspresident. 
Omedelbart efter presidievalet förrättas val av 
revisorer och revisorsersättare. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att full-
göra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
Om ordförande/vice ordförande på grund av 
sjukdom eller av annat skäl är hindrad att full-
göra uppdraget för en längre tid får fullmäk-
tige utse annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 
Om ordföranden eller någon av vice ordföran-
dena avgår som ledamot eller från sin presi-
diepost, bör fullmäktige så snart det kan ske 
välja en annan ordförande/vice ordförande för 
återstoden av tjänstgöringstiden. 

 
1.8  Fullmäktigeberedningar 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige får inrätta fullmäktige-
beredningar för beredning av ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden som ska 
avgöras av fullmäktige.” KL 3:2 
 
 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
Valberedningen är en fast beredning till kom-
munfullmäktige. Valberedningen består av 
minst tre ledamöter. 
På det första sammanträdet med nyvalda full-
mäktige väljer fullmäktige en valberedning 
för den löpande mandatperioden. Bland leda-
möterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle 
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”En fullmäktigeberednings sammanträden 
ska hållas inom stängda dörrar. En sådan 
beredning får dock besluta att dess samman-
träden ska vara offentliga, om fullmäktige 
har medgett det.” KL 5:44 
 

en ordförande och en vice ordförande för den 
tid som de har valts att vara ledamöter. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av fullmäktiges presi-
dium och valberedning. Fullmäktige kan dock 
besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning.  
Valberedningen bestämmer själva sina arbets-
former. 

 
2  FULLMÄKTIGES UPPGIFTER 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen eller regionen, främst 
1.  mål och riktlinjer för verksamheten, 
2.  budget, skatt och andra viktiga ekonomis-

ka frågor, 
3.  nämndernas organisation och verksam-

hetsformer, 
4.  val av ledamöter och ersättare i nämnder 

och beredningar, 
5.  val av revisorer, 
6.  grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda, 
7.  årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8.  folkomröstning i kommunen eller 

regionen, och 
9.  extra val till fullmäktige. 
Fullmäktige beslutar också i andra frågor 
som anges i denna lag eller i andra författ-
ningar.” KL 5:1 
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3 DELEGERING 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som 
anges under avsnitt 2 ovan eller som enligt 
lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till 
nämnderna.” KL 5:2 

 
 
Lokala bestämmelser 
Fullmäktiges delegation till styrelse och 
nämnder framgår av fastställda reglementen. 

 
”I samband med att budgeten fastställs eller 
anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra 
åt en nämnd att genomföra en viss verksam-
het inom ramen för de riktlinjer om 
verksamheten som fullmäktige har fastställt, 
om inte något annat följer av lag eller annan 
förrättning.” KL 5:4 

 

 
”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden 
och ansvarar för att fullmäktiges beslut verk-
ställs.” KL 6:4 

 

 
”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige 
hur de har fullgjort sådana uppdrag som full-
mäktige har lämnat till dem med stöd av KL 
5 kap 2 och 4 §§. 
Fullmäktige ska besluta om omfattningen 
av redovisningen och formerna för den.” 
KL 6:5 

 
Redovisning av uppdrag enligt KL 5 kap 2 
och 4 §§ sker genom anslag av nämndernas 
protokoll på kommunens hemsida om inte 
fullmäktige begärt att i enskild fråga få 
återrapportering på annat sätt.  

 
”Fullmäktige i kommuner eller regioner får, 
om det inte i lag eller annan författning 
anges att angelägenheten ska bedrivas av en 
kommunal nämnd, besluta att lämna över 
skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ. 
 
Om skötseln av angelägenheten innefattar 
myndighetsutövning, får den lämnas över 
endast om det finns stöd för det i lag. 
Lag (2019:835).”  KL 10:1 
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”Om en kommun eller en region med stöd av 
1 § lämnar över vården av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bo-
lag, ska fullmäktige 
1. fastställa det kommunala ändamålet med 

verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala 

ändamålet och de kommunala befogen-
heter som utgör ram för verksamheten 
anges i bolagsordningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att 

fullmäktige får ta ställning till sådana 
beslut i verksamheten som är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större 
vikt innan de fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i 

den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare.” KL 10:3 

 
”Innan skötseln av en kommunal angelägen-
het lämnas över till ett delägt kommunalt 
bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir 
bundet av de villkor som avses ovan i en 
omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. 
I delägda kommunala bolag som inte om-
fattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka 
för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 
handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offent-
lighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
offentlighets- och sekretesslagen.” KL 10:4 

 

 
”Till lekmannarevisor i hel- eller delägda 
kommunala bolag ska fullmäktige utse nå-
gon av de revisorer som enligt KL 12 kap. 4 
§ valts för granskning av styrelsen och 
övriga nämnders verksamhet.” KL 10:5 
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För bestämmelser om delegering till  
 
- stiftelser och föreningar och privata 

utförare se KL 10:6. 
- kommunalförbund se KL 9:1-18 
- gemensamma nämnder se KL 9:19-36 
- avtalssamverkan se KL 9:37-39 
 

 

 
4  ÄRENDEBEREDNING 
Kommunallagens bestämmelser 
”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.” KL 5:26 

 
 
Lokala bestämmelser 
 
 

 
”Om ett ärende har beretts bara av en full-
mäktigeberedning, ska en nämnd vars verk-
samhetsområde ärendet berör alltid ges till-
fälle att yttra sig.” KL 5:27 

 

 
”Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i 
ett ärende som har beretts av en annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i 
ett ärende, om inte någon annan nämnd eller 
en fullmäktigeberedning har gjort det.”  
KL 5:28 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, 
avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska remitteras. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller 
åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

 
”Fullmäktige får hålla val utan föregående 
beredning.  
Ett ärende som avser avsägelse från ett upp-
drag som förtroendevald behöver inte heller 
beredas.” KL 5:29 

 

 
”De år då val av fullmäktige har förrättats i 
hela landet får nyvalda fullmäktige besluta 
om att ändra mandattiden för en nämnd eller 
att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en 
nämnd utan föregående beredning.” KL 5:30 
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”Fullmäktige får besluta om extra val till 
fullmäktige utan föregående beredning.”  
KL 5:31 
 
”Fullmäktige får behandla revisionsberättel-
sen utan föregående beredning. Fullmäktige 
ska dock från de ansvariga hämta in 
förklaring över 
1. anmärkning som framställts i revisions-

berättelsen, och 
2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet 

inte tillstyrks.  
Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid 
ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelsen.  
Om en förtroendevald har vägrats ansvars-
frihet, får fullmäktige också utan ytterligare 
beredning besluta att den förtroendevaldes 
uppdrag ska återkallas enligt KL 4:9. ” KL 
5:32 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, be-
stämmer ordföranden, i vilken ordning förkla-
ringar över en anmärkning, som revisorerna 
har framställt i revisionsberättelsen, ska in-
hämtas från den nämnd eller fullmäktigebe-
redning mot vilken anmärkningen har riktats. 

 
”Ett brådskande ärende får avgöras trots att 
ärendet inte har beretts, om samtliga närva-
rande ledamöter är ense om beslutet.”  
KL 5:33 

 

 
”Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra 
stycket överlåta till styrelsen eller en annan 
nämnd att besluta i ärende som har väckts 
genom medborgarförslag får fattas utan 
föregående beredning.”  
KL 5:34 

 

 
”Fullmäktige får besluta att det som ett led i 
beredningen av ett ärende som fullmäktige 
ska handlägga ska inhämtas synpunkter från 
medlemmarna. 
Detta kan ske genom folkomröstning, opini-
onsundersökning eller något liknande förfa-
rande. Vid opinionsundersökning eller lik-
nande förfarande får valnämnden i kommu-
nen anlitas, om nämndens verksamhet i öv-
rigt inte hindras av det. 
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Ska synpunkter hämtas in genom en 
folkomröstning får fullmäktige besluta att 
röstlängd och röstkort ska framställas för 
omröstningen enligt 5 kap. vallagen 
(2005:837).” KL 5:36 
Närmare föreskrifter om förfarandet vid folk-
omröstning finns i lagen (1994:692) om kom-
munala folkomröstningar. 
”Kommunalförbund får inte anordna folkom-
röstning eller anlita valnämnden i kommun 
som är förbundsmedlem.” KL 9:16 
 
Har ett folkinitiativ väckts enligt KL 8:2 ska 
fullmäktige besluta att folkomröstning ska 
hållas, om 
1. den fråga som initiativet avser är sådan 

att fullmäktige kan besluta om den, och 
2. inte minst två tredjedelar av de närva-

rande ledamöterna röstar mot förslaget. 
Vid sådan folkomröstning ska 
bestämmelserna i 36 § tredje stycket 
tillämpas. KL 5:37 (red anm. se ovan) 

 
”Ärende om att hålla folkomröstning i en viss 
fråga får i fullmäktige väckas av minst tio 
procent av de röstberättigade kommun- eller 
regionsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar 
(folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, 
ange den aktuella frågan samt innehålla 
initiativtagarnas egenhändiga 
namnteckningar, uppgifter om när 
namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och 
uppgift om deras adresser. Vid beräkning av 
antalet initiativtagare ska endast de räknas 
med som har skrivit under initiativet under 
den sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet.” KL 8:2 
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5  SAMMANTRÄDEN 
5.1  Sammanträdestid och -plats 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige bestämmer när ordinarie sam-
manträden ska hållas. 
Sammanträde ska hållas också om styrelsen 
eller minst en tredjedel av fullmäktiges le-
damöter begär det eller om ordföranden an-
ser att det behövs.” KL 5:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lokala bestämmelser  
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 
varje månad utom i juli och augusti.  För varje 
år bestämmer fullmäktige dag och tid för 
sammanträdena.  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela 
landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober. 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden 
för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium om inte tid-
punkten för sammanträdet beslutats i årspla-
nen för året. 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som 
ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena. 
En begäran om ett extra sammanträde ska gö-
ras skriftligen hos ordföranden och ska inne-
hålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlade på det extra sammanträdet. 
Om det föreligger skäl för det, får ordföran-
den efter samråd med vice ordförandena ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller ti-
den för sammanträdet. Om ordföranden beslu-
tar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska änd-
ras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift 
om beslutet ska snarast och minst en vecka 
före den bestämda sammanträdesdagen anslås 
på kommunens anslagstavla. 
Som grund gäller att sammanträde bryts vid 
midnatt. Om fullmäktige inte hinner slutföra 
ett sammanträde på den utsatta sammanträ-
desdagen, kan fullmäktige besluta  
• att förlänga tiden för sammanträdet.  
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”Ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har 
beslutat det. Deltagandet ska i så fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. 
En ledamot som deltar på distans ska anses 
närvarande vid nämndens sammanträde.” KL 
5:16 
 
 
 
 
 
 
 

 

• avbryta sammanträdet och att hålla fort-
satt sammanträde en senare dag för att be-
handla de ärenden som återstår. I ett sådant 
fall beslutar fullmäktige genast, när och 
var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en 
vecka, behöver inte någon kungörelse 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden 
dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande om tiden och plat-
sen för det fortsatta sammanträdet. 
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot 
som önskar delta på distans ska senast fem 
(5) arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Ordföranden 
beslutar om närvaro får ske på distans. 
Ordföranden avgör också om ledamoten 
anses närvarande under hela sitt deltagande 
på distans eller om ersättare ska kallas in 
när inte kraven gällande bild- och 
ljudöverföring längre kan säkerställas. 

 
5.2 Kungörelse och kallelse 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ordföranden ska tillkännage tid och plats 
för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
”  KL 5:13 
 

 
Lokala bestämmelser 
Ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena plats för sammanträde.  
Ordföranden ansvarar för att kungörelse och 
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kungö-
relse och kallelse ska vara skriftlig och 
elektronisk och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträde. 
Ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena när fullmäktige ska be-
handla ett ärende, om ej annat följer av lag. 
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” Fullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens eller regionens 
anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen.” KL 5:13 
” Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden som ska behandlas." KL 
5:15 
 

 
Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare senast sju (7) 
kalenderdagar före sammanträdesdagen via 
digital försändelse.  
Undantagsvis får kallelse ske med kortare 
varsel. 
Ordföranden, i samråd med sekreteraren, be-
stämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 
Handlingarna i varje ärende bör finnas till-
gängliga för allmänheten i sammanträdeslo-
kalen under sammanträdet. 

 
 

 

 
”Om ett ärende är så brådskande att det inte 
hinner kungöras på det sätt som föreskrivs i 
5:13, ska uppgift om ärendet tillkännages på 
anslagstavlan senast vardagen närmast före 
sammanträdesdagen. KL 5:14 
Information om sådana ärenden som 
tillkännagetts enligt 14 § 5 kap KL ska 
lämnas till varje ledamot och ersättare så att 
den kan antas nå dem senast vardagen 
närmast före sammanträdesdagen.” KL 5:15 

 

 
5.3 Hur ärendena avgörs 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ordföranden ska se till att bara sådana 
ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt 
13 eller 14 §§. 
Ett brådskande ärende får dock avgöras om 
samtliga närvarande ledamöter beslutar det. 
KL 5:52 

 
 
Lokala bestämmelser 
Se vidare under 6. Sammanträde 
 

 
”Ordföranden ska vägra att lägga fram ett 
förslag till beslut, om ordföranden anser att 
förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. 
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Ordföranden får vägra att lägga fram ett för-
slag till beslut, om ordföranden anser att för-
slaget skulle leda till ett beslut som strider 
mot lag eller annan författning. Fullmäktige 
får dock besluta att förslaget ändå ska läg-
gas fram.” KL 5:57 
 
5.4 Beslutsförhet 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktige får handlägga ett ärende bara 
om mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande.  
Fullmäktige får dock bestämma att interpel-
lationer och frågor får besvaras även om 
färre ledamöter är närvarande.” KL 5:45 

 
 
Lokala bestämmelser 
 

 
”Om en ledamot enligt 47 eller 48 §§ är jävig 
i ett ärende, får fullmäktige handlägga 
ärendet, även om antalet deltagande på grund 
av jävet inte uppgår till det antal som 
föreskrivs i  45 §.” KL 5:46 

 

 
5.5 Ärenden 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ärenden i fullmäktige får väckas av 
1.  en nämnd, 
2.  en ledamot genom motion, 
3.  revisorerna, om ärendet gäller förvaltning 

som har samband med revisionsuppdraget 
eller om ärendet gäller granskningen, 

4.  en fullmäktigeberedning, om fullmäktige 
har beslutat det, eller 

5.  styrelsen i en sådan juridisk person som 
avses i 10 kap. 2-6 §§, om fullmäktige har 
beslutat det för särskilda fall. 
Ärenden i fullmäktige får även väckas 
genom medborgarförslag och folkinitiativ 
enligt 8 kap. 1 och 2 §§”. KL 5:22 

 
 
Lokala bestämmelser 
Resultatet av en folkomröstning anordnad 
efter initiativ av kommunmedlemmarna är 
endast rådgivande. Fullmäktige är inte bundna 
av utgången av omröstningen. 
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”Fullmäktige ska besluta i ärenden som har 
väckts enligt 22 §. 
Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom medborgarförslag, 
utom i den fall som anges i 1 §. ” KL 5:23 

 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss 
fråga får i fullmäktige också väckas av minst 
tio procent av de röstberättigade i kommun 
eller regionsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar 
(folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, 
ange den aktuella frågan samt innehålla initi-
ativtagarnas egenhändiga namnteckningar, 
uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och 
uppgift om deras adresser. 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska 
endast de räknas med som har skrivit under 
initiativet under den sexmånadersperiod som 
föregått inlämnandet.” KL 8:2. 
 
5.6 Medborgarförslag  
Kommunallagens bestämmelser 
 
Den som är folkbokförd i kommunen eller i 
en kommun inom regionen får, om full-
mäktige har beslutat det, väcka ärenden i 
fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma 
gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 
§ andra stycket.  
KL 8:1. 

 
 
Lokala bestämmelser 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 
2003, § 34, att alla som är bosatta i Kungsörs 
kommun har rätt att lämna in så kallat 
medborgarförslag till kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun. 

 
”_ _ _ Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 
§ har beslutat att medborgarförslag får 
väckas, ska arbetsordningen reglera hur 
sådana förslag ska handläggas. _ _ _” 
KL 5:72.  
 
 

 
Medborgarförslag ska skrivas enkelt. Det ska 
tydligt framgå vad förslaget gäller. Förslaget 
undertecknas med namn, adress, telefonnum-
mer och eventuell e-postadress. En bekräftelse 
på mottaget medborgarförslag och information 
om på vilket sammanträde förslaget kommer 
att tas upp, skickas till förslagsställaren. 
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Förslagen anmäls under punkten ”Medborgar-
förslag – ärendenamn”. Förslagsställaren ges 
möjlighet att framföra sitt förslag muntligt vid 
sammanträdet under maximalt tio minuter. 
Fullmäktiges ledamöter får också tillfälle att 
ställa frågor med anledning av förslaget. 
Förslaget får ej beröra kommunens myndig-
hetsutövning mot enskild, inte beröra förhål-
landet mellan arbetsgivare och arbetstagare, ej 
vara kränkande för enskild eller grupper av 
människor. 
I de fall där det är uppenbart att kommunen 
inte är rätt forum för den aktuella frågan, om 
frågan inte kan hanteras inom ramen för med-
borgarförslag eller om förslaget är sådant att 
det ska hanteras inom kommunens samver-
kanssystem eller kan betraktas som en 
synpunkt ska förslagsställaren hänvisas till rätt 
instans eller förslaget avvisas. I fall där 
vidarehänvisning eller avvisande sker ska 
kommunfullmäktige informeras om beslutet 
och skälet för detsamma. 
Fullmäktige beslutar om medborgarförslagets 
fortsatta beredning. 
Förslagsställaren får besked om ärendets vida-
re behandling då sammanträdesprotokollet är 
justerat. 

 
”_ _ _Fullmäktige får dock överlåta till 
styrelsen eller en annan nämnd att besluta i 
ett ärende som har väckts genom medbor-
garförslag, utom i de fall som anges i 1 §.” 
KL 5:23 
 
”Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra 
stycket överlåta till styrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag får fattas utan föregående 
beredning.” KL 5:34 
 
 

 
I de fall att fullmäktige bedömer att 
medborgarförslaget kan beredas och avgöras 
av en annan nämnd eller styrelse utan att först 
remitteras, ska så ske i syfte att ärendet ska 
kunna avgöras så snart som möjligt.  
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”En motion eller medborgarförslag ska om 
möjligt beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom 
denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då av-
skriva motionen eller medborgarförslaget 
från vidare handläggning.” KL 5:35 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. 
 
Om medborgarförslag inte är färdigberett ska 
kommunstyrelsen redovisa var det befinner sig 
i processen, varför den inte är färdigberedd 
samt när det kan nå fullmäktige för beslut. 

 
5.7 Motioner 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ärenden i fullmäktige får väckas av en 
ledamot genom motion,_ _ _” KL 5:22. 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
En motion ska vara skriftlig och ställd från en 
eller flera ledamöter. 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma 
motion. 

 En motion väcks genom att den skickas till  
diariet.ks@kungsor.se, senast tio dagar innan 
sammanträdet i syfte att finnas med i 
kallelsen. 
En ersättare får väcka en motion bara när er-
sättaren tjänstgör som ledamot vid ett sam-
manträde. 

 
”En motion eller medborgarförslag ska om 
möjligt beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom den-
na tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då av-
skriva motionen eller medborgarförslaget 
från vidare handläggning.” KL 5:35. 

 
Motioner i Kungsör ska få svar senast sex 
månader efter det att motionen lämnades in. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte har beretts fär-
digt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Om motionen inte är färdigberedd ska kom-
munstyrelsen redovisa var motionen befinner 
sig i processen, varför den inte är färdigberedd 
samt när den kan nå fullmäktige för beslut. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
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5.8 Interpellationer 
Kommunallagens bestämmelser 
”Interpellationer ska avse ämnen som hör till 
fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäkti-
geberednings handläggning. De får dock inte 
avse ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 
 
Interpellationer bör endast ställas i 
angelägenheter av större intresse för 
kommunen eller regionen. ” KL 5:61 
 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
En interpellation ska vara skriftlig och ställd 
av en ledamot. 
En interpellation väcks genom att den e-postas 
till diariet.ks@kungsor.se, senast tio dagar 
innan sammanträdet i syfte att finnas med i 
kallelsen till nästkommande sammanträde. I 
annat fall hanteras interpellationen 
nästkommande sammanträde. 
 
En interpellation besvaras senast under det 
sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftlig.  
Den ledamot som har ställt interpellationen 
ska erhålla svaret dagen före den sammanträ-
desdag, då svaret ska lämnas. 
Övriga kommunfullmäktigeledamöter ska er-
hålla det skriftliga svaret senast vid 
sammanträdets början. 

 
”Interpellationerna ska ha ett bestämt inne-
håll och vara försedda med motivering.” 
KL 5:60.  
 
 

 

”Fullmäktige beslutar utan föregående över-
läggning om en interpellation får ställas.”  
KL 5:62 

 

 
”Interpellationer får ställas av ledamöterna 
och riktas till ordföranden i en nämnd eller 
en fullmäktigeberedning samt till de förtro-
endevalda i övrigt som fullmäktige bestäm-
mer.” 
KL 5:59 
_ _ _ 
Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller 
region som bildat en gemensam nämnd får 
ställa interpellationer om nämndens hand-

 
Interpellationer får ställas till ordförande och 
vice ordförande i styrelse och nämnder samt 
till kommunens representanter i kommunalför-
bund och bolag. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
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läggning. Interpellationer ska riktas till 
nämndens ordförande.” KL 9:29 
 
”Fullmäktige får besluta att ordföranden i en 
nämnd får överlåta besvarandet av en inter-
pellation till en av fullmäktige utsedd leda-
mot i styrelsen för en sådan juridisk person 
som avses i 10 kap. 2-6 §§ eller till ordföran-
den i styrelsen eller annan nämnd i ett kom-
munalförbund som kommunen eller regionen 
är medlem i.” KL 5:63 

 

 
5.9 Frågor 
Kommunallagens bestämmelser 
”För att inhämta upplysningar får ledamö-
terna ställa frågor. 
Bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 
62 och 63 §§ ska då tillämpas. 
 
 
”En fråga ska ha ett bestämt innehåll. 
Den får vara försedd med en kort inledande 
förklaring.” KL 5:64 
 
”När en fråga besvaras, får bara den som 
ställer frågan och den som svarar delta i 
överläggningen.” KL 5:64 

 
 
Lokala bestämmelser 
En fråga ska vara skriftlig och ställd av en 
ledamot. 
En fråga ställs genom att den skickas till  
diariet.ks@kungsor.se, senast tio dagar innan 
sammanträdet i syfte att finnas med i kallelsen 
till nästkommande sammanträde. I annat fall 
hanteras frågan nästkommande sammanträde. 
 
Frågor får ställas också till respektive partis 
gruppledare i kommunfullmäktige. 
 
En fråga besvaras muntligt av den som fått 
frågan.  

  
  
 
5.10 Allmänhetens frågestund 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
Kommunfullmäktiges sammanträde inleds 
med allmänhetens frågestund. Finns det inga 
frågor börjar sammanträdet omedelbart. 
Frågestunden begränsas till 30 minuter. 
Femton minuter före sammanträdet kan frågor 
föranmälas till presidiet genom att ett enkelt 
formulär fylls i där man talar om frågan och 
till vem man ställer den. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
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Endast kommuninvånare får ställa frågor 
under allmänhetens frågestund. 
Allmänhetens frågor till fullmäktiges politiker 
ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 
nämnds, eller en fullmäktigeberednings hand-
läggning. De får dock inte avse ämnen som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 
Frågestunden får inte utnyttjas av anställda i 
kommunen med synpunkter på arbetsrelatera-
de frågor eller av journalister i deras yrkesut-
övning. 

 
5.11 Ersättarnas tjänstgöringsordning 
Kommunallagens bestämmelser 
”När ersättarna tjänstgör har de samma rät-
tigheter som ledamöter.” KL 4:22 

 
 
Lokala bestämmelser 
En ledamot som är förhindrad att tjänstgöra 
meddelar detta till kansliet eller sin 
gruppledare innan mötet startar. 

 
”Om en ledamot är förhindrad att inställa 
sig till ett sammanträde eller att fortsätta 
delta i ett sammanträde, ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe.” KL 5:17 

 
 

 
”Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning 
som är bestämd mellan dem. En ersättare 
som har börjat tjänstgöra har dock alltid 
företräde oberoende av turordningen. 
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet har handlagts.”  KL 5:18 

 

 
”En ledamot som inställer sig under ett pågå-
ende sammanträde eller till ett fortsatt sam-
manträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.”  
KL 5:19 

 

 
”En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
vid ett sammanträde på grund av något an-
nat hinder än jäv får därefter under samma 
dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.”  
KL 5:20 
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”I arbetsordningen ska regleras  _ _ _ 
- 4. inkallande av ersättare och deras 

tjänstgöring.”  
KL 5:72 

 
Ansvaret för att se till att alla platser i full-
mäktige är besatta ligger på partierna. Partier-
na ansvarar för att ha en fungerande rutin för 
att kalla in ersättare då en ledamot är hindrad 
att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde. 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller 
en ersättare ska träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Endast om det fö-
religger särskilda skäl för det bör dock inträde 
ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

 
5.12 Offentlighet och ordning vid sam-

manträdena 
Kommunallagens bestämmelser 
”Fullmäktiges sammanträden är offentliga. 
Fullmäktige får dock besluta att överlägg-
ningen i ett visst ärende ska hållas inom 
stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en 
sådan överläggning, även när de inte tjänst-
gör.” KL 5:42 

 
 
Lokala bestämmelser 

 
 

 
 

 
”Ordföranden leder fullmäktiges samman-
träden och ansvarar för ordningen vid sam-
manträdena. 
Ordföranden får visa ut den som uppträder 
störande och inte efter tillsägelse rättar sig.” 
KL 5:43 

 
Under överläggningarna bör fullmäktiges 
ledamöter sitta på sina platser och iaktta god 
sammanträdesetik. 
Ordförande kan utvisa den som uppträder stö-
rande och ej rättar sig efter tillsägelse. Detta 
gäller även ledamot och ersättare. Uppstår 
oordning som ordföranden inte kan avstyra, 
får denne upplösa sammanträdet. 

5.13 Rätt och skyldighet för andra än 
ledamöter att medverka 

Kommunallagens bestämmelser 
Fullmäktige får bestämma att också andra 
än ledamöter som anges i 5:39 ska ha rätt att 
delta i överläggningarna men inte i 
besluten.” KL 5:40 

 

Lokala bestämmelser 
Ordföranden och vice ordförandena i en 
nämnd respektive utskott vars verksamhets-
område ett ärende berör får delta i överlägg-
ningen i ärendet. 
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Kommunstyrelsens ordförande får delta i 
överläggningen i alla ärenden. 
Ordföranden och vice ordförandena i en full-
mäktigeberedning får delta i överläggningen, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som be-
redningen har handlagt.  
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktige-
beredning eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning som hålls med anledning av sva-
ret.  
Kommunens revisorer får delta i överlägg-
ningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas egen förvaltning. 
Kommundirektören får delta i överläggningen 
i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om pro-
cedurfrågor och lagligheten av det som före-
kommer vid sammanträdena. 

 
”Ordföranden och vice ordföranden i en 
nämnd, revisorerna och de anställda i kom-
munen eller regionen är skyldiga att lämna 
upplysningar vid fullmäktiges samman-
träden, om fullmäktige begär det och om det 
inte finns något hinder mot det på grund av 
sekretess. ” KL 5:41 
”Fullmäktige i en kommun eller en region 
som bildat en gemensam nämnd har rätt att 
begära upplysningar från nämnden. Ordfö-
randen och vice ordföranden i nämnden 
samt de anställda i de samverkande kommu-
nerna och regionerna är skyldiga att lämna 
upplysningar vid fullmäktiges sammanträ-
den, om det inte finns något hinder mot det 
på grund av sekretess.” KL 9:27 

 
Ordföranden låter efter samråd med vice ord-
förandena i den utsträckning som det behövs 
kalla ordföranden och vice ordföranden i 
nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för 
att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, be-
stämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena, i vilken utsträckning, de som 
har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde, får yttra sig under överlägg-
ningarna. 
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6 BESLUTSFATTANDE 
6.1 Upprop 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 
 
Lokala bestämmelser 
En uppropslista med de ledamöter och 
ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 
I början av sammanträdet låter sekreteraren 
förrätta upprop enligt uppropslistan, och kallar 
in de ersättare som står i tur att tjänstgöra en-
ligt uppgjord inkallelseordning.  
Upprop förrättas också i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs. 

 
6.2 Val av justeringsmän och beslut om 
justeringstid och -plats 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 
 
Lokala bestämmelser 
Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäk-
tige två ledamöter och två ersättare för dessa 
att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet från sammanträdet och att i förekom-
mande fall biträda ordföranden och sekrete-
raren vid röstsammanräkningar. 
 
Dessutom fastslås tid och plats för justering. 

 
6.3 Överläggning och talarordning 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
Den som har yttranderätt vid sammanträde 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning 
uppmärksamma ordföranden på detta. 
Ordföranden för talarlista. 
Ordföranden delar ut ordet i den ordning i vil-
ket ledamöterna anmält sig till talarlistan och 
blivit uppropade. 
Den som tidigare haft ordet eller ”angripits” 
har rätt till replik. Replik begärs genom hand-
uppräckning med särskilt tecken. Replik be-
gränsas till två minuters inlägg. Replik bryter 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.1 
 
 
 

26 (35) 

talarordningen och görs omedelbart efter den 
talare, som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. Anmäls flera repliker delar 
ordföranden ut dem i den ordning de noteras i 
talarlistan.  
Varje ledamot har rätt till maximalt två repli-
ker, därefter återgår ordföranden till talarord-
ningen och ledamot som önskar ordet anteck-
nas sist på denna. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tids-
begränsade. Vill ordföranden under enskilt 
ärende frångå detta ska fullmäktige ta ställ-
ning till detta innan överläggningen i ärendet 
inleds. 
Talare i fullmäktige bör använda ett vårdat 
språk och undvika personangrepp. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig 
från ämnet och inte efter tillsägelse av ordfö-
randen rättar sig, får ordföranden ta från leda-
moten ordet. I övrigt får ingen avbryta en 
talare under dennes anförande. 
Om ordföranden själv önskar vara aktiv i 
debatten i ett ärende ska ordföranden lämna 
ifrån sig ordförandeklubban till vice ordföran-
den. Efter det att överläggningen förklarats 
avslutad återtar ordföranden klubban inför 
beslutet. 

 
6.4 Jäv 
Kommunallagens bestämmelser 
”En ledamot får inte delta i handläggningen 
av ett ärende som personligen rör ledamoten 
själv, ledamotens make, sambo, förälder, 
barn eller syskon eller någon annan närstå-
ende. 
I fråga om jäv för ledamöter ska 6 kap. 30 § 
andra och tredje stycket tillämpas. Vid 
fullmäktiges beslut i fråga om jäv gäller 6 
kap 32 §. Vad som sägs om nämnd i dessa 
bestämmelser ska i stället gälla 
fullmäktige.” KL 5:47 

 
 
Lokala bestämmelser 
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”_ _ _ Den som känner till en omständighet 
som kan antas utgöra jäv mot honom, ska 
självmant uppge det. 
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en 
förtroendevald och har någon annan inte 
trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast 
besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller 
får delta i prövningen av jävsfrågan endast 
om nämnden annars inte är beslutför och 
någon annan inte kan tillkallas utan olägligt 
uppskov.” KL 6:30 
”Ett beslut i en jävsfråga får överklagas en-
dast i samband med överklagande av det be-
slut varigenom nämnden avgör ärendet.”  
KL 6:32 
 
”Den som är redovisningsskyldig till kom-
munen eller regionen får inte delta i 
1. val av revisor för granskning av 

verksamhet som omfattas av redovis-
ningsskyldigheten, eller 

2. handläggningen av ärenden om ansvars-
frihet för verksamheten. 

Detsamma gäller make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående till den 
redovisningsskyldige.”  
KL 5:48 

 

 
”Enskilda förtroendevalda mot vilka 
anmärkning kan riktas enligt 12 kap. 13 § 
(red. anm. d.v.s. nämnder och 
fullmäktigeberedningar) får, trots vad som 
anges i 48 §, delta i fullmäktiges 
överläggningar, när revisionsberättelsen 
över den verksamhet som de har ansvaret 
för behandlas.  
Ordföranden och vice ordföranden i en 
nämnd får också delta i fullmäktiges över-
läggning när verksamhet inom den egna 
nämnden behandlas. 
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6.6 Yrkanden  
Kommunallagens bestämmelser 

 
 
 
Lokala bestämmelser 
När en ledamot ställer ett yrkande bör framgå 
vilken typ av yrkande det är m.m. 
• bifall till framskrivet förslag 
• återremiss - innebär att ärendet återgår till 

beredande organ för ny beredning. Av yr-
kandet bör framgå till vem återremissen ska 
göras, vad som ska beredas ytterligare samt 
när ärendet bör tas upp igen 

• remiss - innebär att ärendet remitteras till 
ett organ eller en person för yttrade/utlåtan-
de. När yttrandet inkommit återkommer 
ärendet på dagordningen. Yrkande om re-
miss ska åtföljas av uppgift om till vem 
ärendet remitteras och vad man vill ha be-
lyst. 

• bordläggning - innebär att avgörandet i ett 
ärende uppskjutes till ett senare samman-

Första och andra styckena gäller även om de 
förtroendevalda inte är ledamöter i fullmäk-
tige.” KL 5:49 

  
 
6.5  Turordning för handläggning av 

ärenden 
Kommunallagens bestämmelser 

 
 
 
Lokala bestämmelser 
Fullmäktige behandlar ärenden i den turord-
ning som de har tagits upp i kungörelsen. 
Presidiet kan dock besluta om ändrad turord-
ning för ett eller flera ärenden. 
Ordföranden bestämmer när under ett sam-
manträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i kungörelsen. 
Fullmäktige får besluta att avbryta handlägg-
ningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträ-
det. 
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träde. Något ytterligare beredning ska inte 
vidtas - ärendet vilar. Ett bordläggningsyr-
kande bör åtföljas av ett förslag om tid-
punkt då frågan ska tas upp igen. 

• tillägg - innebär att man tillstyrker fram-
skrivet förslag men önskar ett tillägg till 
detta. 

• ändring - innebär att man antingen tillstyr-
ker framskrivet förslag men önskar ändra 
någon del i det, eller kommer med ett helt 
nytt förslag. 

• avslag - innebär att man inte vill att något  
ställt förslag bifalls. 

• ajournering - innebär att förhandlingarna 
uppskjuts kortare eller längre tid. I sam-
band med yrkandet bör uppgift lämnas om 
hur lång tid ajourneringen ska vara. 

Om ordföranden anser att det behövs, ska den 
ledamot, som har framställt ett yrkande, 
formulera det skriftligt. 

 
6.7 Proposition och omröstning 
Kommunallagens bestämmelser 
”När överläggningen har avslutats, lägger 
ordföranden fram förslag till beslut. 
Förslagen ska utformas så, att de kan besva-
ras med ja eller nej. 
Ordföranden redovisar därefter sin uppfatt-
ning om vad som har beslutats och befäster 
beslutet med klubbslag, om inte omröstning 
begärs.” KL 5:53 

 
 
Lokala bestämmelser 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i 
ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under över-
läggningen och kontrollerar att de har uppfat-
tats rätt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller återtas, om inte fullmäktige be-
slutar medgiva det enhälligt. 
Härefter redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning och befäster den genom klubb-
slag. 
Acklamationsomröstning sker och ordföran-
den befäster sin uppfattning om vilket beslut 
som fattats med klubbslag om inte votering 
begärs. 
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”Varje ledamot i fullmäktige eller i en 
nämnd har en röst.” KL 4:24 
 
”Om omröstning begärs, ska den ske öppet 
utom i ärenden som avser val eller anställ-
ning av personal.” KL 5:54 

 
Begärs votering redogör ordföranden för tänkt 
voteringsordning och befäster den genom 
klubbslag. 
När omröstning genomförs, biträds ordföran-
den av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöter-
na avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan. 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster 
ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 
får inte någon ledamot avge sin röst. Inte hel-
ler får någon ledamot ändra eller återta en av-
given röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öp-
pen omröstning, ska en ny omröstning genom-
föras omedelbart. 
Vid sluten omröstning delar sekreteraren ut 
blanka eller förtryckta valsedlar. 
Ordföranden klargör hur omröstningen ska gå 
till och vad ledamöterna ska skriva på röstse-
deln. Vid personval anges till exempel namn 
och partitillhörighet. 
En valsedel som avlämnas vid en sluten om-
röstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, och vikt en gång.  
Justeringsmännen samlar upp röstsedlarna i 
den ordning sekreteraren läser upp de röstbe-
rättigade. Sekreteraren läser upp avgivna rös-
ter en i taget. Justeringsmännen kontrollerar 
röstsedlarna. 
En valsedel är ogiltig om den upptar 
1.  namnet på någon som inte är valbar, 
2.  flera eller färre namn än det antal personer 

som ska väljas, 
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3.  ett namn som inte klart utvisar vem som 
avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker 
med tillämpning av proportionella valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
”Utgången bestäms genom enkel majoritet, 
om inte något annat anges i denna lag eller 
annan författning.” 
KL 5:55 

 

 
”Vid lika röstetal har ordföranden utslags-
röst.  
I ärenden som avser val eller anställning av 
personal fattas beslutet dock genom lott-
ning.” KL 5:56 

 

 
”En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd 
har rätt att avstå från att delta i en omröst-
ning eller i ett beslut. 
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, 
när det behövs för att ärendet ska kunna av-
göras.” KL 4:25 

 
En ledamot som avser att avstå från att delta i 
ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmä-
lan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattar det med acklamation. 

 
6.8  Bordläggning och återremiss 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ett ärende ska bordläggas eller återremitte-
ras, om det begärs av minst en tredjedel av 
de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet 
krävs dock om ärendet tidigare bordlagts 
eller återremitterats på begäran av en mino-
ritet. 
För bordläggning eller återremiss i fråga om 
val krävs enkel majoritet. Ett ärende om ex-
tra val ska dock alltid bordläggas första 
gången det tas upp till behandling. 

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska 
bestämmas av de ledamöter som begärt åter-
remittering. Vid flera motiveringar får 
ordföranden pröva vilken motivering som 

 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.1 
 
 
 

32 (35) 

biträds av minst en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna.”  
KL 5:50 
 
”Ett bordlagt ärende ska behandlas på full-
mäktiges nästa sammanträde, om fullmäkti-
ge inte beslutar något annat.” KL 5:51 

 

 
6.9  Protokoll 
Kommunallagens bestämmelser 
”Vid sammanträdena ska protokoll föras på 
ordförandens ansvar.” KL 5:65 

 

 
”Protokollet ska redovisa vilka ledamöter 
och ersättare som har tjänstgjort och vilka 
ärenden som har handlagts.”  
KL 5:66 

 

 
”Protokollet ska för varje ärende redovisa 
1.  vilka förslag och yrkanden som har lagts 

fram och inte tagits tillbaka, 
2.  i vilken ordning ordföranden har lagt 

fram förslag till beslut, 
3.  genomförda omröstningar och resultaten 

av dem, 
4.  vilka beslut som har fattats, 
5.  vilka ledamöter som har deltagit i beslu-

ten och hur de har röstat vid öppna om-
röstningar, och 

6.  vilka reservationer som har anmälts mot 
besluten.” KL 5:67 

 

 
”I protokollet ska det anges vilka interpella-
tioner och frågor som har ställts och vilka 
som har besvarats.”  
KL 5:68 
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6.10  Reservation 
Kommunallagens bestämmelser 
”En förtroendevald som har deltagit i avgö-
randet av ett ärende får reservera sig mot 
beslutet. 
Reservationen ska anmälas innan samman-
trädet avslutas.” KL 4:27 

 
 
 
 
 
Lokala bestämmelser 
Om ledamot avstått från att delta i omröst-
ning eller beslut kan han/hon inte reservera sig 
i ärendet. 
Har ledamoten deltagit i förberedande omröst-
ning men avstått från att rösta i huvudvotering 
kan han/hon dock reservera sig.  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett be-
slut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. 
Skriftlig reservation ska e-postas till  
diariet.ks@kungsor.se före 
justeringstidpunkten skrivet i mailet eller i 
bifogad fil i wordformat för att läggas in i 
protokollet. Av texten ska framgå vilka som 
står bakom reservationen av de ledamöter som 
deltagit på mötet. 

 
6.11  Särskilt yttrande 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
Om en ledamot anmält en önskan att föra ett 
särskilt yttrande till protokollet med motive-
ring av sitt ställningstagande i enskilt ärende 
ska detta skickas till  diariet.ks@kungsor.se 
före justeringstidpunkten direkt skrivet i ett 
mail eller i bifogad fil i wordformat för att 
läggas in i protokollet.  
Särskilt yttrande kan bland annat lämnas för 
att motivera varför man avstått från att delta i 
avgörandet av ärendet. 

 
6.12  Justering av protokoll 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ett protokoll ska justeras senast fjorton da-
gar efter sammanträdet på det sätt som full-
mäktige har bestämt.” KL 5:69 

 
 
Lokala bestämmelser 
Protokollet justeras av ordföranden och två 
ledamöter. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
mailto:diariet.ks@kungsor.se
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 Om två eller flera ledamöter har fungerat som 

ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet 
som redovisar de delar av förhandlingarna 
som ordföranden har lett. 
Justerarna bekräftar justeringen genom att 
sätta sin namnteckning på protokollets första 
sida samt sin signatur på protokollets övriga 
sidor. Sekreteraren skriver endast sin namn-
teckning på protokollets första sida. 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i pro-
tokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens 
lydelse ska då kunna presenteras muntligt in-
nan sammanträdet avslutas. Skriftlig justering 
ska göras i direkt anslutning till mötets slut 
eller senast dagen därefter. 

 
6.13  Expediering m.m. 
Kommunallagens bestämmelser 

 
 
Lokala bestämmelser 
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämn-
der, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren 
kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges 
namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 
  6.14  Anslag 

Kommunallagens bestämmelser 
 
”Senast andra dagen efter det att protokollet 
har justerats ska justeringen tillkännages på 
anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det 
framgå var protokollet finns tillgängligt 
samt vilken dag det har tillkännagetts. 
Tillkännagivandet får inte tas bort från 
anslagstavlan före överklagandetidens 
utgång enligt 13 kapitlet 5 paragrafen första 
stycket. KL 8:12 
” Anslagstavlan ska innehålla 
1. tillkännagivande om fullmäktiges 

sammanträden. 

 
Omedelbart justerade paragrafer anslås på 
kommunens anslagstavla med eget anslag. 
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2. tillkännagivanden av justerade protokoll. 
_ _ _ 
 
När en handling, som anslagits med stöd 
av andra stycket, varit anslagen under 
föreskriven tid ska den som begärt 
åtgärden få ett bevis om det.” KL 8:10. 
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Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder 
Antagen av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 83 
Reviderad av kommunfullmäktige 2008-02-25, § 13 
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 33 
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-03-09, § 22  
Reviderad av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 43 (digitala utskick av handlingar) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx (anpassning till nya kommunallagen, 
digital närvaro, benämning nämndinitiativ, hantering av reservation och särskilt yttrande) 
 
Nedanstående arbetsordning bygger på kommunallagens bestämmelser. I den mån lagtex-
ten är felciterad eller förändrats senare gäller självklart lagen. Lagens texter har sorterats 
ämnesvis och kompletterats med lokala bestämmelser. 
 
Lagen innehåller fler bestämmelser än som återges här.  
 
1 ORGANISATION 
1.1 Antal ledamöter och ersättare 
Kommunallagens bestämmelser 
” Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av 
fullmäktige till det antal som fullmäktige 
bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter 
och antalet ersättare vara minst fem. 
 
Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska 
fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska 
tjänstgöra.” KL 6:16 
 

 
 

Lokala bestämmelser 
Kommunstyrelse och nämnder består av föl-
jande antal ledamöter och ersättare: 
• Kommunstyrelsen  11 + 11 
• Barn- och utbildningsnämnden 9 + 9 
• Socialnämnden 9 + 9 
• Valnämnden 7 + 7 
• Krisledningsnämnd 5  + 5 
(För utskott; se avsnitt 1.5) 
 

1.2 Mandattid 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs 
för fyra år, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då val av fullmäktige har 
hållits i hela landet. 
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens 
mandattid ska räknas från och med det 
fullmäktigesammanträde då valet hålls intill 
det sammanträde då val av styrelse hålls nästa 
gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige 
välja styrelsen vid fullmäktiges första 
sammanträde.” KL 6:18 

 
Lokala bestämmelser 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens mandattid börjar den 1 
december valåret. 
 
 
 
 
 

 
”Fullmäktige bestämmer mandattiderna för 
andra nämnder än styrelsen.” KL 6:19 
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1.3 Uppdragets upphörande och 
fyllnadsval 

Kommunallagens bestämmelser 
”Om en ledamot avgår under mandattiden, 
ska fyllnadsval hållas. 
Om ledamoten har utsetts vid ett proportion-
ellt val, inträder i stället en ersättare i enlighet 
med den ordning som har bestämts för ersät-
tarnas tjänstgöring. 
Om fullmäktige har återkallat uppdragen för 
de förtroendevalda enligt 4 kap. 10 §, ska val 
av nya ledamöter och ersättare hållas.” KL 
6:20 

 
 
Lokala bestämmelser 
Avsägelse av uppdrag som ordförande, leda-
mot eller ersättare ska vara skriftligt och in-
lämnas till kansliet, gärna till 
diariet.ks@kungsor.se.  
 
Avsägelsen behandlas av den instans som valt 
ordföranden/ledamoten/ersättaren. 
 

 
” Fullmäktige ska befria en förtroendevald 
från uppdraget när den förtroendevalde önskar 
avgå, om det inte finns särskilda skäl mot 
det.” KL 4:6 

 

 
” Om en förtroendevald upphör att vara valbar 
upphör uppdraget genast. För en 
förtroendevald som valts av fullmäktige 
upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde 
får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden.” KL 4:7 

 
Ytterligare bestämmelser om uppdrags 
upphörande finns i KL 4:8 

 
”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en 
förtroendevald som har valts av fullmäktige, 
om den förtroendevalde 
   1. har vägrats ansvarsfrihet, eller 
   2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i 
lägst två år kan följa och domen har fått laga 
kraft.” KL 4:9 

 
Om ansvarsfrihet vägras ledamöter och 
ersättare i nämnd eller fullmäktigeberedning 
ska fullmäktige, i samband med behandlingen 
av revisionsberättelsen, ta ställning till om 
den reprimand som den vägrade 
ansvarsfriheten innebär är en tillräcklig 
åtgärd, eller om det inträffade även ska 
föranleda, att den förtroendevalde entledigas 
från sitt uppdrag. 
 

För övriga nämnder gäller mandattiden från 
den 1 januari året efter det år då val av full-
mäktige har ägt rum i hela landet. 
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Med stöd av KL 4:9 p 2 kan fullmäktige 
entlediga ledamot/ersättare i nämnd och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

 
”Fullmäktige får återkalla uppdragen för 
samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 
samtliga förtroendevalda som anges i 2 § 
första stycket 
   1. när den politiska majoriteten i nämnden 
inte längre är densamma som i fullmäktige, 
eller 
   2. vid förändringar i nämndorganisationen. 
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val 
av nya ledamöter och ersättare har hållits eller 
när en ny nämndorganisation träder i kraft.” 
KL 4:10 

 

1.4  Nämndpresidium 
Kommunallagens bestämmelser 
” Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter 
välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande. Dessa utgör tillsammans 
nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer 
tiden för uppdragen. 
 
Om den politiska majoriteten i fullmäktige har 
förändrats på ett sådant sätt att det parti som 
nämndens ordförande företräder inte längre 
ingår i den politiska majoriteten, får 
fullmäktige välja ett nytt presidium.”  
KL 6:21 

 
Lokala bestämmelser 
Styrelsen och nämnderna ska ha två vice ord-
föranden.  
 
 

” Fullmäktige bestämmer vem som ska 
fullgöra ordförandens uppgifter när varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan 
tjänstgöra.” KL 6:22 
 

Om varken ordföranden eller någon av de 
vice ordförandena kan delta i ett helt sam-
manträde eller i del av ett sammanträde utser 
styrelsen/ nämnden en annan ledamot att 
tjänstgöra som ordförande. Den till levnads-
åren äldste ledamoten tjänstgör som ordfö-
rande tills den tillfällige ordföranden utsetts. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen eller nämnden 
utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
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1.5  Utskott och beredningar 
Kommunallagens bestämmelser 
” En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § 
delegeras till ett utskott. Ett utskott kan också 
ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. 
KL 6:41 
 
 

 
Lokala bestämmelser 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande 
utskott: 
• socialnämnden ska ha ett myndighetsut-

skott för individärenden 
• kommunstyrelsen ska ha ett personalut-

skott  
 
Om fullmäktige inte har bestämt något om 
utskott får nämnden själv bestämma att 
utskott får finnas.  
 
En nämnd får tillsätta de nämndberedningar 
som behövs.  
 

 Kommunstyrelsens ärenden bereds genom 
presidieberedning två veckor före styrelsemö-
tet eller särskilt beredningsorgan (till exempel 
personalutskott eller budget- och bokslutsbe-
redning). 
Beredningen i nämnderna sker genom presi-
dieberedning två veckor innan nämndsam-
manträdet.  
Utskottens ärenden bereds i samråd med ord-
föranden. 
Beredningens uppgift är i huvudsak att: 
• bedöma om ärendena är tillräckligt bered-

da, dvs. att alla som bör lägga en aspekt 
på ärendet fått göra det och att ärendet är 
allsidigt belyst 

• ta fram förslag till beslut i ärendena  
• göra en helhetsbedömning av ärendelistan 

till det kommande sammanträdet. Blir 
ärendelistan för lång kan ärenden som inte 
är akuta skjutas till kommande samman-
träde. 

• Avgöra vilka tillhörande handlingar till 
ärenden som ska skickas med i kallelsen 

 
”En nämnd ska välja utskott bland ledamö-
terna och ersättarna i nämnden. Därvid ska 
föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt ska då tillämpas.” KL 
6:42 

Utskottens ledamöter och ordföranden utses 
av respektive nämnd för mandatperioden. Om 
ordföranden i utskottet på grund av sjukdom 
eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag utses en annan ledamot i utskottet 
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 att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter 

• vid längre frånvaro av nämnden  
• vid kortare frånvaro av utskottet självt. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, 
som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 

           ”Nämnden får till nämndberedning välja 
även andra än förtroendevalda.” KL 6:43 

 
2 STYRELSENS OCH NÄMNDER-

NAS UPPGIFTER  
Kommunallagens bestämmelser 
” Fullmäktige ska, om inte något annat anges 
i lag eller annan författning, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och 
inbördes förhållanden. Fullmäktige får 
besluta 
 
1. att en nämnd ska ha hand om en eller 

flera verksamheter i hela kommunen eller 
regionen, 

2. att en nämnd ska ha hand om en eller 
flera verksamheter för en del av 
kommunen eller regionen, 

3. att en nämnd ska ha hand om 
verksamheten vid en eller flera 
anläggningar, och 

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd. 

Lag (2019:835).” KL 6:2 
 
” Fullmäktige får besluta att styrelsen får 
fatta beslut om särskilt angivna förhållanden 
som rör andra nämnders verksamhet. 
Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut 
som rör andra nämnders myndighetsutöv-
ning, tillämpningen av lag eller ärenden som 
i övrigt rör enskilda.” KL 6:8 
 
”Fullmäktige ska anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer.” 
KL 6:44 
 

 
 
 
 
Lokala bestämmelser 
Uppgifter som fullmäktige lämnat över till 
nämnd framgår av  
- Reglemente för barn- och utbildnings-

nämnden,  
- Reglemente för socialnämnden,  
- Reglemente för krisledningsnämnden 

respektive  
- Reglemente för valnämnden. 
 
 
 
 
 

https://www.jpinfonet.se/JPJuridiknet/Rattskallor/lagar-och-forordningar/Offentlig-forvaltning/Kommunalratt/Organisation/Gallande/d_3805721-
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” Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens eller regionens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha 
uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker 
enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller 
författning. 
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
och sådana kommunalförbund som 
kommunen eller regionen är medlem i. Lag 
(2019:835)  KL 6:1 
 
”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om 
den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.” KL 6:9 

 
Detta görs i den årliga bolagsstyrningsrap-
porten. 

 
”Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana 
aktiebolag som avses i de bestämmelserna.” 
KL 6:10 

 
Detta görs i bolagspolicy, bolagsordningar 
och ägardirektiv. 

 
”Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens eller regionens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga 
nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. Lag 
(2019:835).” KL 6:11 

 

 
”Styrelsen får från övriga nämnder, 
beredningar och anställda i kommunen eller 
regionen begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
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kunna fullgöra sina uppgifter. Lag 
(2019:835).” KL 6:12 

  
”Styrelsen ska särskilt 
   1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige, med de be-
gränsningar som framgår av 5 kap. 29-33 §§, 
   2. ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen, 
   3. verkställa fullmäktiges beslut, och 
   4. i övrigt fullgöra de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat över till styrelsen.” 
KL 6:13 
 
”Fullmäktige får besluta att en annan nämnd 
än styrelsen helt eller delvis ska sköta om 
förvaltningen och verkställigheten i fråga om 
egendom samt verkställa fullmäktiges beslut. 
Fullmäktige får också besluta att en annan 
nämnd helt eller delvis ska ha hand om sin 
medelsförvaltning.” KL 6:14 

Uppgifter som fullmäktige lämnat över till 
styrelsen framgår av Reglemente för 
kommunstyrelsen. 

 
”Styrelsen får själv eller genom ombud 
företräda kommunen eller regionen i alla mål 
och ärenden, om inte någon annan ska göra 
det på grund av lag eller annan författning 
eller beslut av fullmäktige. 
 
Detta gäller också mål där någon har begärt 
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, 
om inte fullmäktige beslutar att själv 
företräda kommunen eller regionen i målet. 
Lag (2019:835).” KL 6:15 

 

 
”Nämnderna ska var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för 
verksamheten. 
 
De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Detsamma gäller när skötseln av en 
kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 
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1 § har lämnats över till någon annan.” KL 
6:6 
 
” Nämnderna beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag 
eller annan författning ska ha hand om.  
Nämnderna beslutar också i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem. ” KL 6.3  
 
” Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden 
och ansvarar för att fullmäktiges beslut 
verkställs. ” KL 6.4 
 
”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur 
de har fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 
kap. 2 och 4 §§. ” KL 6:5 
 
”Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som 
anges i 1 § första stycket eller som enligt lag 
eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till 
nämnderna.” KL 5:2 
 
”I samband med att budgeten fastställs eller 
anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra 
åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet 
inom ramen för de riktlinjer om verksamheten 
som fullmäktige har fastställt, om inte något 
annat följer av lag eller annan författning.” 
KL 5:4 
 
 
”Nämnderna ska verka för att samråd sker 
med dem som brukar deras tjänster.” KL 8.3 

 

 
3  DELEGERING 
Kommunallagens bestämmelser 
” En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, 
en ledamot eller ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 
5-8 §§.KL 6:37 

 
Lokala bestämmelser 
Den som fått rätt att fatta beslut på kommun-
styrelsens/nämndens vägnar har rätt att åter-
föra frågan till den som delegerat för avgöran-
de.  
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Begräsningar i möjlighet att delegera vissa 
typer av ärenden regleras i KL 6:38 
 
”En nämnd får uppdra åt en anställd hos 
kommunen eller regionen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som 
avses i 6 kap. 38 §. Lag (2019:835)” KL 7:5 
 
”Beslutanderätten får inte delegeras när det 
gäller 
   1. ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet, 
   2. framställningar eller yttranden till 
fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 
   3. ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 
   4. ärenden som väckts genom 
medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 
   5. ärenden som enligt lag eller annan 
författning inte får delegeras.” KL 6:38 
 
” En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller 
en annan ledamot som nämnden har utsett, att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas.” KL 6:39 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen/nämnden bestämmer regler för 
anmälan av olika typer av delegerade ärenden 
i delegationsordning.  
 
 

” Nämnden ska besluta i vilken utsträckning 
beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som 
inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 
beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap. 
 
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde.” KL 6:40 
 

Anmälan av delegationsbeslut bör göras så 
snart som möjligt. 
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”Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en 
förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får 
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i 
sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller regionen att fatta beslutet. 
Lag (2019:835).” KL 7:6 
 

Vidaredelegerade beslut ska också anmälas 
till den som ursprungligen lämnat delega-
tionen. 

” Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en 
anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att 
brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle 
att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan 
beslutet fattas. 
Nämnden får också bestämma att en anställd 
får fatta beslut endast om företrädare för 
brukarna har tillstyrkt beslutet.” KL 7:7 
 
”Nämnden ska besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd 
av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till 
den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.” 
KL 7.8 

Eventuella villkor anges i delegationsord-
ningen. 

 
4 SAMMANTRÄDEN 
4.1  Sammanträdestid - och plats 
Kommunallagens bestämmelser 
”Nämnderna bestämmer tid och plats för sina 
sammanträden. 
Sammanträden ska också hållas också om 
minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.” KL 6:23 
 
” Fullmäktige ska besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta på distans. 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som 
anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande vid nämndens 
sammanträde.” KL 6:24  
 
”Ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har 

 
 

Lokala bestämmelser 
Utskott bestämmer tid och plats för sina sam-
manträden. Ordföranden i utskott har rätt att 
vid behov kalla till extra sammanträde. 
 
 
 
 
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
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beslutat det. Deltagandet ska i så fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses 
närvarande vid nämndens sammanträde.” KL 
5:16 
 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om 
inte det aktuella sammanträdet är öppet för 
allmänheten. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast fem (5) arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens 
sekreterare. Ordförande beslutar om närvaro 
ska ske på distans. Ordföranden avgör också 
om ledamoten anses närvarande under hela 
sitt deltagande på distans eller om ersättare 
ska kallas in när inte kraven gällande bild- 
och ljudöverföring längre kan säkerställas.”  

4.2  Öppna nämndsammanträden  
Kommunallagens bestämmelser 
”En nämnds sammanträden ska hållas inom 
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det.  
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden 
besluta att den eller de som har väckt ett 
ärende genom medborgarförslag får närvara 
när nämnden behandlar ärendet och delta i 
överläggningar men inte i besluten. 
En nämnds sammanträden ska dock alltid 
hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden.”  
KL 6:25 

 
Lokala bestämmelser 
Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt att 
besluta om att sammanträdena ska vara öppna 
för allmänheten.  
Väljer nämnd att öppna sina sammanträden är 
det respektive presidium som avgör vilka 
ärenden som ska vara öppna för allmänheten. 
 

4.3  Kallelse  
Kommunallagens bestämmelser 
”Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och 
om de ärenden som ska behandlas.” KL 5:15 

 
Lokala bestämmelser 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas 
till sammanträdena. Kallelsen ska var skriftlig 
och digital och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan som får när-
vara vid sammanträdet senast fyra kalender-
dagar före sammanträdesdagen via digital 
försändelse.  
Kallelsen bör åtföljas av en föredragnings-
lista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
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sträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske med kortare 
varsel och/eller på annat sätt. 
När varken ordföranden eller en vice ordfö-
rande kan kalla till sammanträde ska den till 
levnadsåren äldste ledamoten göra detta. 
 

4.4 Beslutsförhet 
Kommunallagens bestämmelser 
” En nämnd får handlägga ärenden endast om 
fler än hälften av ledamöterna är närvarande.”  
KL 6:27 

 
Lokala bestämmelser 
Gäller även utskott. 

 
4.5 Ersättarnas tjänstgöring 
Kommunallagens bestämmelser 
”--- Om ersättarna inte väljs proportionellt, 
ska fullmäktige bestämma i vilken ordning 
de ska tjänstgöra.” KL 6:16 
 

 
Lokala bestämmelser 
Tjänstgöringsordningen för ersättarna fastslås 
av fullmäktige för varje mandatperiod. 
 

”Fullmäktige ska besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.” KL 6:17 
 
Ersättarna ska underrättas om tid och plats 
för sammanträdena. Även ersättare som inte 
tjänstgör får närvara vid sammanträdena. 
_ _ _” KL 6:17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig 
till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sam-
manträde eller i del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till sekreteraren eller 
kansliet. 
Det ankommer på den ledamot som inte kan 
delta att se till att ersättare kallas. Den ersät-
tare kallas som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in.  
En ledamot som inställer sig under ett pågå-
ende sammanträde eller till ett fortsatt sam-
manträde har rätt att tjänstgöra även om en er-
sättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har all-
tid företräde före annan ersättare oberoende 
av turordningen. 
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet har handlagts. 
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”När ersättare tjänstgör har de samma 
rättigheter som ledamöter.” KL 4:22 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
vid ett sammanträde på grund av något annat 
hinder än jäv får därefter under samma dag 
inte tjänstgöra vid sammanträdet. 
 

4.6 Ersättarnas närvaro- och yttrande-
rätt 
Kommunallagens bestämmelser 
” Fullmäktige ska besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna. 
 
Ersättarna ska underrättas om tid och plats 
för sammanträdena. Även ersättare som inte 
tjänstgör får närvara vid sammanträdena. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ersättarna ska ha rätt att delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i 
protokollet.” KL 6:17 
 

 
 
Lokala bestämmelser 
Ersättare i utskott har närvarorätt vid sam-
manträde om inte nämnden beslutar annat. 
Ersättare har rätt att delta i styrelse/nämnds/ 
utskotts överläggningar. Rätten omfattar inte 
förslagsrätt eller rätt att få sin mening anteck-
nad i protokollet. 

4.7 Utomståendes närvarorätt 
Kommunallagens bestämmelser 
” Fullmäktige får besluta att en förtroendevald 
som inte är ledamot eller ersättare i en viss 
nämnd ska få närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningar men 
inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den 
förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.” KL 4:28 

 
Lokala bestämmelser 
Ledamöter i kommunstyrelsens presidium 
äger rätt att närvara vid samtliga nämnders 
och utskotts sammanträden. Dessa får därvid 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätt innebär inte rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller 
inte i ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 

”En nämnd får kalla en ledamot eller en 
ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller 
beredning, en revisor, en anställd hos 
kommunen eller regionen eller en särskild 
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. 
Den som har kallats till ett sammanträde får, 
om nämnden beslutar det, delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

Ordföranden och sekreteraren kallar de 
tjänstemän och övriga som behövs för före-
dragning och upplysningar. 
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Lag (2019:835).” KL 6:26 
 
”En nämnds sammanträden ska hållas inom 
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det. 
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden 
besluta att den eller de som har väckt ett 
ärende genom medborgarförslag får närvara 
när nämnden behandlar ärendet och delta i 
överläggningar men inte i besluten. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid 
hållas inom stängda dörrar i ärenden 
   1. som avser myndighetsutövning, eller 
   2. i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden KL 6:25 
 
 
4.8 Närvarorätt för personalföreträ-
dare 
Kommunallagens bestämmelser 
” Personalföreträdare får, i den omfattning 
som anges i 13-16 §§, närvara vid 
sammanträden med andra nämnder än 
styrelsen. 
Närvarorätt saknas dock vid revisorernas 
sammanträden, i patientnämnder, valnämnder 
och överförmyndarnämnder.” KL 7:12 
 

 
 
Lokala bestämmelser 

” Personalföreträdarna har rätt att närvara vid 
en nämnds behandling av ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen eller regionen 
som arbetsgivare och dess anställda. 
Nämnden får i enskilda fall besluta att 
personalföreträdarna får närvara även vid 
behandlingen av andra ärenden. 
Lag (2019:835).” KL 7:13  
 

 

” Personalföreträdarna har inte rätt att närvara 
vid handläggning av 
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   1. ärenden som avser myndighetsutövning 
mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en 
obestämd krets av enskilda, 
   2. förhandlingar med en 
arbetstagarorganisation, 
   3. uppsägningar av kollektivavtal, 
   4. arbetskonflikter, 
   5. rättstvister mellan kommunen eller 
regionen och en arbetstagarorganisation, eller 
   6. ärenden som avser beställning eller 
upphandling av varor och tjänster. Lag 
(2019:835).” KL 7:14 
 
1.   
”Personalföreträdarna har rätt att delta i 
nämndens överläggningar men inte i beslu-
ten.” KL 7:15 
 

Personalföreträdare har inte rätt att få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 

” Med iakttagande av bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
är en nämnd skyldig att lämna 
personalföreträdarna de upplysningar som 
behövs för deras verksamhet.” KL 7:16 
 

 

” Företrädare för de anställda (personal-
företrädare) utses särskilt för varje nämnd 
bland de anställda, i första hand bland dem 
som är anställda inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Högst tre personalföreträdare och en ersättare 
för var och en av dem får finnas för varje 
nämnd.” KL 7:10 
 

 

 
”Personalföreträdarna utses av den eller de 
lokala arbetstagarorganisationer som 
kommunen eller regionen har kollektivavtal 
med. Lag (2019:835).” KL 7:11 
 

 
Nämnderna ska fastställa personalföreträdare 
genom särskilt beslut för varje mandatperiod. 
Detta görs endast om facklig organisation ini-
tierat namnförslag till personalföreträdare. 

” I fråga om jäv för personalföreträdare i 
nämnden ska bestämmelserna i 6 kap. 28-32 
§§ tillämpas. 
Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig 
enligt 6 kap. 28 § 5 enbart på grund av att han 
eller hon 
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   1. är förtroendeman eller funktionär hos en 
arbetstagarorganisation som har intressen att 
bevaka i ärendet, eller 
   2. har företrätt organisationen som 
förtroendeman eller funktionär i en sådan 
förhandling i ärendet som har ägt rum enligt 
lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet.” KL 7:17 
 
”Personalföreträdarna ska kallas till samman-
träden på samma sätt som gäller för ledamö-
terna i nämnden. Ersättarna ska endast kallas 
när de ska tjänstgöra som personal-
företrädare.” 
KL 7:18 
 

 

”Beslut som fattats vid ett sammanträde dit 
personalföreträdarna har tillträde blir inte 
ogiltiga på grund av att personalföreträdarna 
eller någon av dem inte har kallats till sam-
manträdet.” KL 7:19 
 

 

5 BESLUTSFATTANDE 
5.1 Initiativrätt 
Kommunallagens bestämmelser 
” Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden 
i nämnden.” KL 4:20 

”Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd 
eller i en fullmäktigeberedning om ärendet rör 
granskningen av verksamheten i nämnden 
eller beredningen.” KL 4:21 
 

 
 

Lokala bestämmelser 
Sådant ärende kallas nämndinitiativ 
 

”När ersättare tjänstgör har de samma rättig-
heter som ledamöterna.” KL 4:22  
5.2  Överläggning  
Kommunallagens bestämmelser 
 

Lokala bestämmelser 
Den ledamot, ersättare eller annan som har 
närvaro- och yttranderätt vid sammanträde 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning 
uppmärksamma ordföranden på detta. 
Ordföranden för talarlista. 
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Den som tidigare haft ordet har rätt till replik. 
Replik begränsas till två minuters inlägg. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tids-
begränsade. Vill ordföranden under enskilt 
ärende frångå detta ska styrelsen/nämnden ta 
ställning till detta innan överläggningen i 
ärendet inleds. 
Efter lång debatt, och då ordföranden finner 
att inläggen inte längre för framåt, kan ordfö-
randen föreslå streck i talarordningen. 
 

5.3  Yrkanden  
Kommunallagens bestämmelser 

 
Lokala bestämmelser 
När en ledamot ställer ett yrkande bör framgå 
vilken typ av yrkande det är m.m. 
• bifall till framskrivet förslag 
• återremiss - innebär att ärendet återgår till 

beredande organ för ny beredning. Av yr-
kandet bör framgå till vem återremissen 
ska göras, vad som ska beredas ytterligare 
samt när ärendet bör tas upp igen 

• remiss - innebär att ärendet remitteras till 
ett organ eller en person för yttrade/utlå-
tande. När yttrandet inkommit återkommer 
ärendet på dagordningen. Yrkande om re-
miss ska åtföljas av uppgift om till vem 
ärendet remitteras och vad man vill ha be-
lyst.  

• bordläggning - innebär att avgörandet i ett 
ärende uppskjutes till ett senare samman-
träde. Något ytterligare beredning ska inte 
vidtas - ärendet vilar. Ett bordläggningsyr-
kande bör åtföljas av ett förslag om tid-
punkt då frågan ska tas upp igen. 

• tillägg - innebär att man tillstyrker fram-
skrivet förslag men önskar ett tillägg till 
detta. 

• ändring - innebär att man antingen tillstyr-
ker framskrivet förslag men önskar ändra 
någon del i det, eller kommer med ett helt 
nytt förslag. 
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• avslag - innebär att man inte vill att något 
ställt förslag bifalls. 

• ajournering - innebär att förhandlingarna 
uppskjuts kortare eller längre tid. I sam-
band med yrkandet bör uppgift lämnas om 
hur lång tid ajourneringen ska vara. 

5.4 Propositionsordning 
Kommunallagens bestämmelser 
”När överläggningen har avslutats, lägger ord-
föranden fram förslag till beslut. 
Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras 
med ja eller nej. 
Ordföranden redovisar därefter sin uppfatt-
ning om vad som har beslutats och befäster 
beslutet med klubbslag, om inte omröstning 
begärs.” KL 5:53 
 

 
Lokala bestämmelser 

5.5 Omröstning 
Kommunallagens bestämmelser 
”Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd 
har en röst.” KL 4:24 
 

 
Lokala bestämmelser 

”En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd 
har rätt att avstå från att delta i en omröstning 
eller i ett beslut. 
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, 
när det behövs för att ärendet ska kunna avgö-
ras.” KL 4:25 
 

 

”En ledamot i en nämnd som deltar i hand-
läggningen av ett ärende ska delta i avgöran-
det av ärendet, om ärendet avser myndighets-
utövning mot någon enskild. Detta innebär 
ingen skyldighet att rösta för fler än ett 
förslag.” KL 4: K26 
 

 

”Om omröstning begärs, ska den ske öppet 
utom i ärenden som avser val eller anställning 
av personal.” KL 5:54 

Vid sluten omröstning delar sekreteraren ut 
blanka valsedlar.  
Ordföranden klargör hur omröstningen ska 
gå till och vad ledamöterna ska skriva på 
röstsedeln. Vid personval anges t.ex. namn 
och partitillhörighet. 
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När ledamot noterat hur man röstar viks val-
sedel en gång.  
Sekreteraren samlar upp röstsedlarna och 
läser upp avgivna röster en i taget.  
Justeraren kontrollerar resultatet och röst-
sedlarna. 
 

” Utgången bestäms genom enkel majoritet, 
om inte något annat anges i denna lag eller 
annan författning.” KL 5:55 
 

 
 

”Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
I ärenden som avser val eller anställning av 
personal fattas beslutet dock genom lott-
ning.” KL 5:56 
 

 

” Ett ärende ska bordläggas eller 
återremitteras, om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel 
majoritet krävs dock om ärendet tidigare 
bordlagts eller återremitterats på begäran av 
en minoritet. 
 
För bordläggning eller återremiss i fråga om 
val krävs enkel majoritet. Ett ärende om extra 
val ska dock alltid bordläggas första gången 
det tas upp till behandling. 
 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska 
bestämmas av de ledamöter som begärt 
återremittering. Vid flera motiveringar får 
ordföranden pröva vilken motivering som 
biträds av minst en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna..” KL 5:50 
 
”_ _ _ För bordläggning av ett ärende i en 
nämnd krävs det enkel majoritet.” KL 6:33 
 
” Ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska om möjligt handläggas 
så att ärendet kan avgöras inom ett år från det 
att det väcktes i fullmäktige.  
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En nämnd som handlägger sådana ärenden 
ska minst en gång om året informera 
fullmäktige om de beslut som fattats i 
ärendena. Nämnden ska även informera om 
de ärenden som inte har avgjorts inom den 
tid som anges i första stycket.” KL 6:34 
 
 
5.6 Jäv 
Kommunallagens bestämmelser 
” En förtroendevald som är jävig i ett ärende 
hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet. Den 
förtroendevalde får dock vidta åtgärder som 
inte någon annan kan utföra utan att 
handläggningen försenas avsevärt. 
 
Den som känner till en omständighet som kan 
antas utgöra jäv mot honom eller henne ska 
självmant uppge det. 
 
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en 
förtroendevald och har någon annan inte trätt i 
dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i 
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i 
prövningen av jävsfrågan endast om nämnden 
annars inte är beslutsför och någon annan inte 
kan tillkallas utan olägligt uppskov. KL 6:30.  
Ett beslut om jäv får överklagas endast i 
samband med överklagande av det beslut 
genom vilket nämnden avgör ärendet.” KL 
6:32 
 

 
Lokala bestämmelser 
Person som är jävig – ledamot, ersättare eller 
tjänsteman - ska själv meddela det och lämna 
rummet när ärendet behandlas. 
Ordföranden kallar in ersättare att tjänstgöra i 
det aktuella ärendet om det är en tjänstgöran-
de ledamot som är jävig. 
När beslut i ärendet fattats kallas den som 
lämnat sin plats åter in.  

”En förtroendevald eller en anställd hos 
kommunen eller regionen är jävig, om 

 
1. saken angår honom själv eller hans make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller 
någon annan närstående eller om ärendets 
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta 
eller skada för honom själv eller någon 
närstående, 

2. han eller någon närstående är ställföreträ-
dare för den som saken angår eller för nå-

Allt som kan innebära att opartiskhet ifråga-
sätts utgör jäv.  
Lagens första punkt gäller sakägar-, intresse- 
och släktskapsjäv. Punkterna två till fyra 
gäller ställföreträdar-, tillsyns- och ombuds-
jäv. 
Den femte punkten kallas delikatessjäv och 
gäller t.ex. när någon är 
- ovän eller nära vän med part 
- ekonomiskt beroende av part eller lyder 

under denne 
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gon som kan vänta synnerlig nytta eller 
skada av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal 
verksamhet som han själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud 
eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omstän-
dighet som är ägnad att rubba förtroendet 
till hans eller hennes opartiskhet i 
ärendet.” KL 6:28 

 

- är granne 
 

” Om det är uppenbart att frågan om 
opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden 
bortse från jäv.” KL 6:29 
 

 

 
” Om ett ärende hos en nämnd berör ett 
aktiebolag där kommunen eller regionen äger 
minst hälften av aktierna eller en stiftelse där 
kommunen eller regionen utser minst hälften 
av styrelseledamöterna, ska den som 
handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 
2 eller 5 enbart på grund av att han eller hon 
är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen 
eller på något annat sätt är knuten dit. Detta 
gäller inte när en nämnd handlägger ärenden 
som avser myndighetsutövning mot enskilda. 
 
Den som handlägger ett ärende hos en nämnd 
ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 enbart 
på grund av att han eller hon tidigare har 
deltagit i handläggningen av ärendet hos en 
annan nämnd. Lag (2019:835).” KL 6:31 

  
 

 
 

5.7 Protokoll 
Kommunallagens bestämmelser 
”Vid ett sammanträde ska protokoll föras. 
I fråga om protokollens förande, innehåll, jus-
tering och hur justeringen tillkännages ska 5 
kap 65-67 §§ och 69 §§ och 8 kap. 12 § 
tillämpas.” KL 6:35 

 
Lokala bestämmelser 
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”Vid sammanträdena ska protokoll föras på 
ordförandens ansvar.” KL 5:65 
 

 

”Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och 
ersättare som har tjänstgjort och vilka 
ärenden som har handlagts.” KL 5:66 
 
 

 
 
 

”Protokollet ska för varje ärende redovisa 
1.  vilka förslag och yrkanden som har lagts 

fram och inte tagits tillbaka, 
2.  i vilken ordning ordföranden har lagt fram 

förslag till beslut, 
3.  genomförda omröstningar och resultaten 

av dem,  
4.  vilka beslut som har fattats, 
5.  vilka ledamöter som har deltagit i besluten 

och hur de har röstat vid öppna omröst-
ningar, samt 

6.  vilka reservationer som har anmälts mot 
besluten.” KL 5:67 

 

Av protokollet ska även framgå vilka even-
tuella särskilda yttranden som anmälts. 

5.8  Reservation 
Kommunallagens bestämmelser 
”En förtroendevald som har deltagit i avgö-
randet av ett ärende får reservera sig mot be-
slutet. 
Reservationen ska anmälas innan sammanträ-
det avslutats.” KL 4:27 
 

 
Lokala bestämmelser 
Om ledamot avstått från att delta i omröst-
ning eller beslut kan han/hon inte reservera 
sig i ärendet. 
Har ledamoten deltagit i förberedande om-
röstning men avstått från att rösta i huvud-
votering kan han/hon dock reservera sig. 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett be-
slut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen ska ledamoten göra det skriftligt.  
Skriftlig reservation ska skickas till:  
gällande kommunstyrelsen 
diariet.ks@kungsor.se  
gällande barn- och utbildningsnämnden 
diariet.bun@kungsor.se 
gällande socialnämnden 
diariet.sn@kungsor.se 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
mailto:diariet.bun@kungsor.se
mailto:diariet.sn@kungsor.se
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före justeringstidpunkten genom e-post. 
Reservationen kan skrivas direkt i mailet 
eller i en bifogad fil i wordformat, för att 
kunna läggas in i protokollet. Av texten ska 
framgå vilka som står bakom reservationen 
av de ledamöter och tjänstgörande ersättare 
som deltagit på mötet. 
 

5.9  Särskilt yttrande 
Kommunallagens bestämmelser 
 
 

 
Lokala bestämmelser 
Om en ledamot anmält en önskan att föra ett 
särskilt yttrande till protokollet med motive-
ring av sitt ställningstagande i enskilt ärende 
ska detta e-postas före justeringstidpunkten 
till;   
gällande kommunstyrelsen 
diariet.ks@kungsor.se  
gällande barn- och utbildningsnämnden 
diariet.bun@kungsor.se 
gällande socialnämnden 
diariet.sn@kungsor.se 
Texten skrivs direkt i e-posten eller i en 
bifogad fil i wordformat, för att kunna läggas 
in i protokollet.  
Särskilt yttrande kan bland annat lämnas för 
att motivera varför man avstått från att delta i 
avgörandet av ärendet.  
 

5.10 Justering och anslag 
Kommunallagens bestämmelser 
”Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar 
efter sammanträdet på det sätt som fullmäk-
tige har bestämt.” KL 5:69 
 

 
Lokala bestämmelser 
Protokollet justeras av ordföranden och en 
ledamot. Justerarna bekräftar med justeringen 
genom att sätta sin namnteckning på proto-
kollets första sida samt sin signatur på proto-
kollets samtliga sidor. Sekreteraren skriver 
endast sin namnteckning på protokollets 
första sida. 
Styrelsen/nämnden kan besluta att en para-
graf i protokollet ska justeras omedelbart. I 
sådant fall ska särskilt anslag för detta utfär-
das och paragrafen omgående skrivas. 

mailto:diariet.ks@kungsor.se
mailto:diariet.bun@kungsor.se
mailto:diariet.sn@kungsor.se
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” Senast andra dagen efter det att protokollet 
har justerats ska justeringen tillkännages på 
anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det 
framgå var protokollet finns tillgängligt samt 
vilken dag det har tillkännagetts. 
Tillkännagivandet får inte tas bort från 
anslagstavlan före överklagandetidens utgång 
enligt 13 kap. 5 § första stycket.” KL 8:12 
 

 

6  ÖVRIGT 
6.1  Undertecknande av handlingar 
Kommunallagens bestämmelser 
 

 
 

Lokala bestämmelser 
Handlingar som utfärdats i styrelsens/nämn-
dens namn undertecknas av ordföranden el-
ler, vid förhinder för denne, av vice ordfö-
rande och kontrasigneras av förvaltningschef. 
Styrelsen/nämnden får genom särskilt beslut 
uppdra åt annan/andra att verkställa under-
tecknandet. 

6.2  Delgivning 
Kommunallagens bestämmelser 
”Delgivning med en nämnd sker med ordfö-
randen eller med den som enligt ett reglemen-
te eller ett särskilt beslut är behörig att ta emot 
delgivningar.” KL 6:36 

 
Lokala bestämmelser 
Delgivningen med kommunstyrelsen sker 
med ordföranden eller kommundirektören. 
Delgivning med övriga nämnder görs med 
ordföranden eller anställd som nämnden be-
slutat om i särskilt beslut. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 7 oktober 2020 (KS 2020/) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 7 oktober 2020. Av den framgår att 
nio motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras. Den beräknas besvaras nu under hösten 2020. 

- utöver den har två passerat kommunens lokala regel om att 
motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader, 
varav den ena kommer besvaras 2020 medan den andra 
avvaktar en beställd revisionsrapport.   

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens underlag 2020-10-07 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  Sid 1 
Kanslichef Josephine Härdin     
 
 

 

Förteckning över obesvarade motioner per 2020-10-07 

Dnr Motion Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2017/41 Öppna tillagningskök i 
Björskogsskolan  

Hans Carlsson (M) 2017-02-13, 
§ 96 

Besvarad av BUN 2017. Avvaktat ny 
kostsorg. Återremitterad KF maj 
2020. Bordlagt i KS presidium. 

November 
2020 

KS 2019/401 Nybyggnation av 
flerbostadshus i 
Valskog 

Hans Carlsson (M), Stellan Lund 
(M) 

2019-11-25 
§ 196 

KFAB skickat yttrande. Bordlagd i 
KS presidium 

November 
2020 

KS 2020/11 Utvärdering av 
skolorganisationen i 
Kungsör 

Madelene Fager (C), Petter 
Westlund (C), Lina Johansson 
(C), Anne-Marie Andersson (C) 

2020-01-13 
§ 19 

BUN har skickat förslag till beslut. 
Ks presidium avvaktar 
revisionsrapport gällande skolan. 

Tidigt 
2021 

KS 2020/162 Samlad organisation för 
kommunens bilar 

Madelene Fager (C), Stellan 
Lund (M), Jenny Andersson (KD) 

2020-05-04 
§ 85 

Kommunstyrelseförvaltningen har 
lämnat ett förslag till svar. KS 
oktober 

November 
2020 

KS 2020/168 Porrfilter i skolan Madelene Fager (C), Petter 
Westlund (C), Lina Johansson 
(C), Anne-Marie Andersson (C). 

2020-06-08 
§ 102 

Löst för ipads och datorer men skolan 
arbetar på lösning för cromebooks, 
svar kommer efter det. 

Vår 2021  

KS 2020/209 Bättre trygghet för 
gamla och unga 

Roland Jansson (SD), Lars 
Gunnar Andersson (SD), Gunnar 
Ugglefors (SD) 

2020-06-08 
§ 103 

Hos HR-chef för besvarande 
tillsammans med berörda 
förvaltningschefer 

November 
2020 

  



Kungsörs kommun  Sid 2 
Kanslichef Josephine Härdin     
 
Dnr Motion Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 

besvaras 
KS 2020/318 Ofrivillig ensamhet 

bland äldre 
Gunilla Wolinder (L) 2020-09-14 

§ 134 
Skickat till SN för yttrande 2020-09-
25. Begärt svar till 30 november 

 

KS 2020/292 Iordningsställ 
parkeringsplatser vid 
Björliden, Valskog 

Lars Gunnar Andersson (SD) 2020-09-14 
§ 133 

Remitterat till KKTAB för yttrande 
2020-09-25. Begärt svar till 30 
november 

 

KS 2020/361 Diskutera ordet brukare 
i särskilda boenden 

Gunilla Wolinder (L) 2020-10-12 Skickat till SN för yttrande 2020-10-
13. Begärt svar till 30 november 

 

KS 2020/359 Källsortering i 
kommunens 
verksamheter 

Madelene Fager (C), Petter 
Westlund (C), Lina Johansson 
(C), Anne-Marie Andersson (C). 

2020-10-12 Remitterat till KKTAB för yttrande 
2020-10-13. Begärt svar till 30 
november 

 

KS 2020/358 Cykelställ vid 
busshållplatserna längs 
Kungsgatan 

Madelene Fager (C), Petter 
Westlund (C), Lina Johansson 
(C), Anne-Marie Andersson (C). 

2020-10-12 Remitterat till KKTAB för yttrande 
2020-10-13. Begärt svar till 30 
november 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 7 oktober 2020 (KS 2020/) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 7 oktober 2020. Av den 
framgår det i nuläget finns tio obesvarade medborgarförslag, varav 
ett äldre än ett år. 
 
Det förslaget ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara 
tillsammans med KKTAB. 
 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2020-10-07 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  Sid 1 
Kanslichef Josephine Härdin     
 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag per 2020-10-07 

Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2019/31  Ploga banor på isen vid 
Skillingeudd 

Elin Bergström 2019-04-08 § 29 Kultur- och fritid fick 
remissen. Hos KKTAB för 
yttrande 

 

KS 2019/418 Cykelbro mellan Jägaråsen, 
Kungsör och Malmön Köping 

Jonas Gustafsson 2020-01-13 § 1 KKTAB lämnat yttrande. 
Bordlagt i KS presidium 
tills tillgänglighetsplanen 
klar.  

November 2020 

KS 2020/265 Farthinder till Bergsgatan i Valskog Jennie Ström 2020-09-14 § 114 Hos KKTAB för yttrande. 
Svar begärt till 30 
november. 

 

KS 2020/306 Trehjuling till hemtjänsten   Eija Saho 2020-09-14 § 117 Socialchefen har skrivit ett 
förslag till svar 

November 2020 

KS 2020/310 utred möjligheten att anlägga en 
beachvolleybollplan i Åparken    

Philip Rosdahl 2020-09-14 § 116 Kommundirektören har 
skrivit ett förslag till svar 

November 2020 

KS 2020/304 Inomhusbanor för boule Ulla Matti 2020-10-12 Hos kultur- och fritidschef 
för yttrande.  

 

KS 2020/338 Återvinningsstationen vid 
Kungsringen/Runnavägen    

Daniel Kohn Ej kommunens 
fråga? 

Hos KKTAB för 
besvarande. 

 

KS 2020/351 Hundlekgård på södra sidan i 
Kungsör    

Tessa Hietala 2020-10-12 Hos KKTAB för yttrande. 
Svar begärt till 23 /11.  

 

KS 2020/352 Utöka lekparken vid Agnet (bredvid 
Betesgatan)    

Jimmy Källberg 2020-10-12 Hos KKTAB för yttrande. 
Svar begärt till 23/11.  

 

KS 2020/353 Farthinder till Leksellvägen i 
Valskog    

Sarah Kvitle-
Rönnberg 

2020-10-12 Hos KKTAB för yttrande. 
Svar begärt till 23/11.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§  
Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 
(KS 2020/350) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2020 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 17,3 miljoner kronor (10,8 miljoner kronor 
bättre än budgeterat). Prognostiserat balanskravsresultat är 13,9 
miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet för kommunen 
finns exploateringsintäkter på 3,4 miljoner kronor vilka ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 5,1 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli minus 4,9 
miljoner kronor i verksamheterna medan den finansiella 
verksamheten går mer ett överskott på 15,7 miljoner kronor; 
- Barn- och utbildningsnämnden -2,8 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen – 2,1 
- Finansiering +15,7 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +5,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  -4,5 
- Kungsörs Vatten AB -0,7 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,14 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 4,0 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. Rapporten 
bifogas kallelsen. 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2020 

• Protokoll kommunstyrelsens bokslutsberedning 2020-10-12 § 
11 

• Delårsrapport 31 augusti 2020 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Kungsörs kommunföretag AB 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Socialnämnden 
• Delårsrapport 31 augusti 2020 Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 

KS BB:s förslag  Kommunstyrelsens förslag 
till kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2020 med godkännande till handlingarna. 
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Den kommunala koncernen
 

Organisation 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Ordförande      
Kommunrevision   Håkan Sundström   
Kommunfullmäktige   Per Strengbom   
Valnämnd   Dan Stigenberg   
Kommunstyrelse   Mikael Peterson   
Barn- och utbildningsnämnd   Angelica Stigenberg   
Socialnämnd   Linda Söder-Jonsson   

      
Chefer      
Kommunstyrelsens förvaltning    Claes-Urban Boström   
Barn- och utbildningsförvaltningen  Fredrik Bergh   
Socialförvaltningen   Lena Dibbern  
KKTAB/KVAB   Rune Larsen   
KFAB   Mats Åkerlund   
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Kommunrevision 
Kommunen har fem revisorer som varje år 

utvärderar och kontrollerar all kommunal 

verksamhet inklusive kommunala bolag. 

Revisorerna är ett av kommunfullmäktiges 

instrument för att kontrollera att 

kommunens verksamhet inriktas och 

bedrivs på ett för medborgarna 

ändamålsenligt sätt.  

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ. Kommunfullmäktige kan 

jämföras med riksdagen och fattar de 

övergripande besluten. 

Kommunfullmäktige utser styrelser och 

nämnder. Kommunfullmäktige är det enda 

direktvalda politiska organet i kommunen 

och beslutar i ärenden av principiell art och 

av större vikt, såsom, mål och riktlinjer för 

kommunens verksamhet, budget, skatt, 

årsredovisning och andra viktiga 

ekonomiska frågor. val av ledamöter och 

ersättare i nämnder och beredningar samt 

folkomröstning i kommunen. 

 

Valnämnd 
Valnämnden är en nämnd som ansvarar 

över alla allmänna val till riksdag, 

landsting, kommunfullmäktige och val till 

Europaparlamentet. 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning, 

samordning och uppföljning av 

kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har till 

uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess 

funktioner. Till detta hör att följa 

samhällsutvecklingen och ta de initiativ 

som är nödvändiga, liksom att hålla 

uppsikt över nämnderna och de 

kommunägda bolagen. Kommunstyrelsens 

förvaltning tar bland annat fram förslag 

till: åtgärder för samhällsutveckling, 

ekonomiska planer, gemensam 

personalpolitik, serva kommunen med kost 

och alla städrelaterade tjänster samt 

marknadsförings- och informationsinsatser. 

Kommunen har en centraliserad ekonomi-, 

personal- och sekretariatsfunktion för 

samtliga nämnder och förvaltningar. Denna 

är placerad under kommunstyrelsen. Inom 

förvaltningen hanteras också kommunens 

engagemang i näringslivs-, kultur-, fritids- 

och turismfrågor samt den externa och 

interna webbplatsen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar 

bland annat för förskoleverksamhet, 

grundskola och vuxenutbildning. Nämnden 

medverkar också i samhällsplanering som 

berör barn och ungdom. Barn- och 

utbildningskontoret ansvarar för 

administration, samordning och service 

inom barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde. Kontoret bereder och 

verkställer ärenden till nämnden. Även 

förskoleverksamhetens administration 

finns här. 

 

Socialnämnden 
Socialnämnden har ansvaret för 

kommunens socialförvaltning och fattar 

beslut i alla politiska frågor som rör 

Individ- och familjeomsorg, 

Arbetsmarknad och socialt stöd samt vård 

och omsorg. Socialförvaltningen omfattar 

individ- och familjeomsorg samt vård och 

omsorg. Individ och familjeomsorgen 

handlägger all myndighetsutövning utifrån 

lagstiftning som gäller socialtjänst. Det kan 

vara ärenden om allt från barn och unga, 

familjerätt och biståndshandläggning till 

äldre och funktionshindrade, 

kontaktpersoner och försörjningsstöd. 

Inom vård och omsorg ryms områdena 

äldreomsorg, LSS-omsorg, kommunal 

hälso- och sjukvård och socialpsykiatri. 

 

Kungsörs Kommunföretag AB 
 

Kungsörs Fastighet AB 

Kungsörs Fastighets AB är ett kommunägt 

bostadsföretag som drivs med 

huvuduppgift att främja 

bostadsförsörjningen i Kungsör. Vi har ca 

800 lägenheter samt ett 40-tal lokaler i 

Kungsör – allt från hyreslägenheter i 
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centralaste centrum till radhus i 

grönskande ytterområden. Vi har även ett 

antal trevliga lägenheter i Valskog. För oss 

finns inget viktigare än att våra hyresgäster 

trivs och känner sig trygga. Att få god 

service av människor man känner är också 

trygghet. Vår personal arbetar alltid för att 

ge omtanke, trygghet och den bästa 

servicen. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Styrelsen för Kungsörs Kommun Teknik 

AB styr verksamheten med hjälp av mål. 

Målen anger en politisk vilja och beskriver 

vad som ska uppnås. Bolaget konkretiserar 

styrelsens politiska vilja och arbetar fram 

tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens 

vilja. Det kan även ske utifrån kommunens 

gemensamma mål. Verksamhetsområdet 

omfattar gator, vägar, trafik, parker, 

kommunens skogar och fastigheter. 

KKTAB planerar, projekterar, bygger och 

underhåller anläggningar inom 

verksamhetsområdet samt svarar för 

driften. I arbetet ingår också 

trafikplanering och KKTAB ansvarar även 

för Kommunens utveckling avseende 

byggnation- och infrastruktur. 

 

Kungsörs Vatten AB 

Kungsörs Vatten AB är det helägda 

kommunala bolaget som fått i uppdrag att 

ha hand om kommunens vatten och avlopp. 

Styrelsen för KVAB styr verksamheten 

med hjälp av mål. Målen anger en politisk 

vilja och beskriver vad som ska uppnås. 

Bolaget konkretiserar styrelsens politiska 

vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara 

mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även 

ske utifrån kommunens gemensamma mål. 

Kommunens vatten- och avloppsverk 

ansvarar för att med bästa miljövårdande 

teknik distribuera det dagliga vattnet till 

hushåll och näringsliv och att ta hand om 

och rena avloppet från tätorterna. 

Verksamheten är avgiftsfinansierad och 

regleras av särskild vatten- och avloppslag. 

Med lagen som grund har 

kommunfullmäktige antagit vatten- och 

avloppstaxan och allmänna bestämmelser 

för användandet av den allmänna 

anläggningen. 

 

 

  



 

6 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Coronavirus (Covid-19) 
Det pågår en smittspridning av 

coronaviruset i Sverige. 

Folkhälsomyndigheten har under perioden 

uppmanat människor med symtom och 

människor över 70 år att undvika sociala 

kontakter. Regeringen och 

Folkhälsomyndigheten har våren 2020 

rekommenderat att Sveriges 

gymnasieskolor, kommunala 

vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, 

högskolor och universitet går över till att 

bedriva fjärr- och distansundervisning. 

Från och med söndagen den 29 mars 2020 

beslutades att allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar får ha max 50 

deltagare. Orsaken är att begränsa 

smittspridningen. Skolor, kollektivtrafik, 

privata evenemang och besök i affärer 

omfattas inte. 

 

Spridningen av coronaviruset har satt 

äldreomsorgen under hård press, även 

ungdomsgruppen drabbas mycket hårt. Det 

gäller inte bara deras tillgång till 

utbildning, utan även deras situation på 

arbetsmarknaden. Kungsörs verksamheter 

har under perioden arbetat fokuserat och 

målmedvetet, utan att veta när det hela ska 

mattas av. 

 

De ekonomiska konsekvenserna till följd 

av coronaviruset är högst osäkra. Mycket 

talar för att produktion och sysselsättning i 

Sveriges kommuner kommer drabbas hårt, 

åtminstone tillfälligt. Situationen med 

coronaviruset, demografins utveckling och 

vikande konjunktur påverkar ekonomin i 

kommuner och regioner negativt, och 

prognoser under året är nu av ännu större 

vikt att följa för att kunna möta framtidens 

behov. 

 

Ekonomi 
Den rådande coronapandemin medför en 

stor ekonomisk prognososäkerhet. 

Sysselsättningen sjunker och den svenska 

ekonomin är i en lågkonjunktur, vilket ger 

ett betydande försämrat skatteunderlag 

jämfört med tidigare prognoser. Därutöver 

kvarstår de demografiska framtida 

utmaningarna som medför ökade 

kostnader. Det råder även stor osäkerhet 

avseende budgetförutsättningar för löner 

och prisjusteringar framåt.  

Under året har dock extra medel tillförts 

kommunerna på grund av Covid-19. Totalt 

har Kungsör hittills under år 2020 fått extra 

tillskott på cirka 16 miljoner kronor som 

kompensation för sämre skatteintäkter 

samt ökade kostnader på grund av 

pandemin. 

 

Befolkningsutveckling 
Kommunfullmäktige har ett 

befolkningsmål att Kungsör ska ha 9 000 

invånare år 2025. För att uppnå målet om 9 

000 invånare måste kommunen växa med 

54 personer per år till och med år 2025. 

Utfall för det första halvåret 2020 var 8 

729 invånare, vilket är en ökning med 54 

personer sedan årsskiftet. Jämfört med 

samma period förra året är det en ökning 

med 62 personer. Befolkningsökning under 

det första halvåret består av ett 

flyttningsöverskott på 50 personer samt ett 

födelseöverskott på 4 personer. Under 

förutsättning att de planerade 

detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att 

flyttkedjorna fungerar är prognosen att 

Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock 

finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat 

planarbetet, konjunkturen och det 

ekonomiska läget i både stat och kommun. 

 

Bostadsmarknad 
För att Kungsör ska bli 9 000 invånare 

2025 behövs det bland annat byggas fler 

bostäder. Uppskattat planerat byggande 

t.o.m. år 2027 ligger mellan 250–280 

bostäder. Kommunstyrelsen har ett mål om 

150 nya bostäder fram till 2025, vilket 

kommer innebära ungefär 25 nya bostäder 

per år mellan 2020–2025. Under 2019 

färdigställdes det 36 nya bostäder, samtliga 

småhus, i Kungsörs kommun. Målet om 
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150 nya bostäder kan uppnås om planerade 

detaljplaner genomförs och bebyggs samt 

att planerade byggnationer fullföljs. 

Antalet fribyggda småhus kommer 

förmodligen att minska de kommande åren 

då kommunen endast har ett fåtal lediga 

tomter. 

 

Arbetsmarknad 
Den totala arbetslösheten i Kungsör för 

augusti månad 2020 var för gruppen 16–64 

år 12,3 % jämfört med länet 10,8 %. 

Arbetslösheten i gruppen 18–24 år var 

18,1% jämfört med länet 16,2 %. Fördelat 

per kön var arbetslösheten i gruppen 16–64 

år 12,8 % för kvinnor och 11,8% för män. 

Motsvarande i länet var 10,8 % för både 

kvinnor och män. 

 

Totalt antal arbetslösa i Kungsör var 492 

personer varav 282 personer är 

utrikesfödda. Diagrammet visar att antalet 

arbetslösa under augusti månad 2020 var 

högre än 2019 och 2018. 

 

 
Öppet arbetslösa och sökande i program. Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 

Coronavirusets (Covid-19) 
påverkan på delårets 
verksamhet 
 

Kommunstyrelsen 
Under perioden har kommunikationen 

styrts om till att fokusera på den pågående 

coronapandemin och hur det påverkar våra 

verksamheter och medborgare. Många av 

de händelser och aktiviteter som skulle ha 

ägt rum har till exempel antingen flyttats 

fram, ställts in eller ändrats om. 

Kommunikationsenheten har under 

perioden aktivt arbetat med 

kriskommunikation och medverkat på 

kommunledningens avstämningsmöten 

kring coronapandemin. Arbetet omfattar 

intern och extern kommunikation samt 

omvärldsbevakning såsom att följa 

händelseutveckling och myndigheter.  

 

HR har varit delaktig i kommunens arbete 

med att hantera frågor och förebygga 

situationer och konsekvenser som kan 

antas följa av pandemin utifrån ansvaret 

som arbetsgivare. Det har handlat om 

bevakning av arbetsrätt runt hantering av 

extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, 

inventering av tillgänglig personal i 

händelse av behov av förstärkning och 

bemanning inom samhällskritiska 

verksamheter, information till chefer och 

medarbetare om regler och rutiner, råd och 

stöd till chefer, kontakter med fackliga 

motparter med mera. 

 

Med anledning av Covid-19 har en 

uppföljningsrutin tagits fram för att 

kommunen ska kunna följa upp och 

särredovisa alla kostnader som beror på 

pandemin. 

 

Kommunen har tillsammans med Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund, 

Kungsörs Kommunteknik AB och 

Kungsörs Fastighets AB vidtagit flera 

lättnader för det lokala näringslivet. Bland 

annat uppskjutna tillsyner och betalningar, 

avgiftsfri markupplåtelse vid uteservering, 

hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. 

Kungsörs kommuns näringslivskontor är 

tillgängligt för rådgivning och lotsning. 

Ytterligare åtgärd som vidtagits var att 

mellan 22 april – 11 juni kunde 

gymnasieelever som bor i Kungsörs 

kommun hämta lunch från lokala 

restauranger, på kommunens bekostnad. 

Det var ett sätt att stödja en näring i kris på 

grund av pandemin. 

 

Under de åtta månaderna som gått har vi 

fått ställa in flera aktiviteter/program men 

vi har också lyckats ställa om till digitala 

program som biblioteket visar på Kungsör 

Tuben på YouTube. Sammanlagt har det 

producerats 12 produktioner. Ett av 

inslagen har visats 905 gånger. 

Produktionerna innehåller pyssel för barn-

och ungdomar, boktips och intervjuer. 

Även valborgsmässofirandet blev digitalt. 

Vårtalet av näringslivschefen spelades in i 

förväg. Även Kultur, idrotts och 

hedersstipendierna delades ut till var och 

en. Stipendiaterna tillkännagavs i den 

digitala sändningen som också bjöd på 

musik av Anneli ” Pandora” Magnusson. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Covid -19 har satt sin prägel på en del av 

enhetens verksamhet. Bland annat har en 

del av vaccinationsprogrammet senarelagts 

till höstterminen 2020 samt 

sammankomstbegränsningen på max 50 

personer har även gällt på våra 

fritidsgårdar. Prova-på-dagen på 

musikskolan sker i höst istället för under 

våren och den årliga musikuppspelningen 

för föräldrar sändes digitalt för att alla 

skulle kunna se och höra denna. 

 

Rekommendationerna att stänga Kungsörs 

gymnasium och vuxenutbildningen från en 

dag till en annan under våren fick stora 

konsekvenser. Personalen på VIVA har 

varit otroligt flexibla och anpassat sin 
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undervisning utifrån rådande 

omständigheter, detta trots att vissa 

verktyg inte fanns på plats. Man har gjort 

en omprioritering av fortbildningsinsatser 

och fokuserat mer på digitalisering för att 

få så bra kvalitet på undervisningen som 

man kan. Man kan dock se att man 

kommer att få en sämre måluppfyllelse på 

grund av detta. Orsaken är att det är svårt 

för många elever att inte få den stöttning 

som klassrumsundervisning innebär. I 

augusti följde man sedan de 

rekommendationer som kom från 

Folkhälsomyndigheten och startade upp 

verksamheten på plats igen. Dock med 

vissa restriktioner för att få ett mindre antal 

elever i klassrummen. Grupper har delats 

upp och klassrummen har anpassats så att 

avstånd till varandra ska vara möjligt. 

 

Socialnämnden 
Sedan den 11 mars har vård och omsorg, 

på grund av den pågående 

samhällsspridningen av covid-19, haft stort 

fokus på att undvika att smitta kommer in 

på våra boenden samt att undvika 

smittspridning. Basala hygienrutiner har 

varit i allas fokus. All verksamhet och 

medarbetare ställde snabbt om sig till de 

nya förutsättningarna. Stort arbete har lagts 

ner på att säkerställa att vi har tillgång till 

skyddsutrustning. Vi har samarbetat med 

ett lokalt företag som nu även fått 

godkännande för att deras visir kan 

användas som flergångsvisir. Detta är 

mycket glädjande då riktlinjerna nu är att 

godkännande krävs för att få använda 

visiren vid flera tillfällen. 

 

I spåren av coronapandemin har 

fortlöpande information kommit via media 

att pandemins konsekvenser med 

arbetslöshet, hemarbete och social 

distansering leder till ökad psykisk ohälsa, 

missbruk av alkohol, droger och spel samt 

våld i nära relationer. Man beräknar bland 

annat att våld i hemmet ökat med 30 %. 

Huruvida detta förhållande gäller i 

Kungsör vet vi inte men vi kan se stigande 

siffror vad gäller kostnader för placeringar 

både vad gäller barn och unga samt vuxna. 

Vi har också haft fler skyddsplaceringar 

under första halvåret 2020 än under hela 

2019. Så det är rimligt att anta att 

pandemin även påverkat de boende i 

Kungsör negativt inom flera livsområden. 

 

Vi gör stora underskott på placeringar och 

försörjningsstöd men balanserar detta av 

överskott på andra konton. Bland annat har 

kostnader för färdtjänst samt 

kontaktpersoner minskat markant under 

pandemin. Hur arbetslösheten kommer att 

påverka behovet av försörjningsstöd är 

svårt att prognostisera då fler av de 

arbetslösa är medlemmar i a-kassan. 

Ökningen av antalet arbetslösa är dock 

högst bland de unga som kanske inte är 

fullt ut försäkrade. Det vi redan kan se är 

dock att kostnaderna för försörjningsstöd 

skjuter i höjden. 

 

Största fokus under perioden har varit att 

förhindra att smitta kommer in på våra 

boenden inom vård och omsorg. Vi har 

löpande repeterat och gått igenom rutiner 

för att säkerställa att alla förstår. Alla våra 

vikarier har också fått gå igenom 

utbildningar och genomgångar med chef 

och hygienombud innan de startat arbeta. 

 

En handlingsplan håller på att upprättas 

kring covid-19 och hur vi ska möta hösten. 

Den kommer innehålla olika lösningar för 

att kunna öppna upp på ett säkert sätt, 

bland annat vilka verksamheter som kan 

öppnas upp igen och hur, hur anhöriga ska 

kunna delta på aktiviteter, hur besök ska 

kunna genomföras inomhus med mera. 

Denna plan kommer stämmas av med 

smittskydd under september månad.  

 

Arbetet för Vård och omsorg kring covid-

19 har uppmärksammats av andra 

kommuner samt smittskydd där vi lyfts 

som ett gott exempel.  
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Kungsörs Fastighet AB (KFAB) 
Under perioden har KFAB arbetat med att 

minimera risken för att både kunna få 

corona virus bland våra anställda eller att 

ev. föra smittan vidare till våra hyresgäster. 

När det gäller risken med corona införde 

KFAB ”besöksförbud” på kontoret samt 

endast utför akuta åtgärder i hyresgästernas 

lägenheter. De övriga felanmälningar 

KFAB erhåller har utförts när det varit 

möjligt kopplat till läget med Corona.  

 

Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) 
På grund av rådande situation med covid-

19 har bolaget förhöjda kostnader. Dels 

personalkostnader på grund av ändrade 

arbetsuppgifter, utökade städkostnader 

samt kostnader för feriearbetare under 

sommaren. 

 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Covid-19 har orsakat förhöjda 

personalkostnader med tanke på 

upplärning av personal, både på drift och 

jourverksamhet. 

Kungsörs Grus AB 
Stängt kontor för allmänheten, beställning 

görs via telefon utomhus. Avstämningar 

med betongindustrin görs med jämna 

mellanrum. 

 

Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 
Förbundets ordinarie arbete har påverkats 

av pågående covid-19 och viss omställning 

har gjorts. Periodens planerade tillsyn och 

kontroll har flyttats fram och fokus har 

legat på de anmälningar och ansökningar 

som kommit in.  

 

Under våren fick förbundet i uppdrag av 

regionens smittskyddsläkare att genomföra 

”trängselkontroll” på restauranger, caféer 

med mera, för att se till att 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om att förhindra smitta av 

covid-19 följdes. I juli trädde en ny lag i 

kraft om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen som gäller fram till 

årsskiftet. Ansvaret för den nya lagen 

”trängselkontroll” lades på förbundet. En 

tillsyn som har varit prioriterad under 

perioden.
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Delårets viktigaste händelser  
 

Kommunstyrelsen 
Kungsörs kommuns befolkning under det 

första halvåret 2020 var 8 729 invånare, 

vilket är en ökning med 54 personer sedan 

årsskiftet. Jämfört med samma period förra 

året är det en ökning med 62 personer. 

 

Ett platsvarumärkesarbete har startats upp 

med syfte att tydliggöra, utveckla och 

stärka Kungsörs platsvarumärke. Kungsörs 

kommun är inne i en mycket positiv och 

expansiv utvecklingsfas. Vi arbetar med att 

sätta Kungsör på kartan och förstärka den 

positiva bilden av Kungsör både externt 

och internt. 

 

I svenskt näringslivs enkätundersökning 

lokalt företagsklimat svarar landets företag 

på frågor om hur de uppfattar 

företagsklimatet i sin kommun, summan av 

de attityder och regler som möter 

företagaren i vardagen. Vad som krävs för 

ett bra företagsklimat i respektive kommun 

är det bara företagarna i varje kommun 

som kan svara på. Nu har Kungsör det 

bästa sammanfattande omdömet i 

Västmanland. 

 

I Skillingeområdet, ett av Kungsörs 

Mälarnära bostadsområden, finns 

Skillingepaviljongen. Den byggdes på 

1930-talet av Kungsörs Segelsällskap och 

kallades då Segelsällskapets paviljong. 

Kommunstyrelsen beslutade under sitt 

sammanträde 31 augusti 2020 att köpa 

Skillingepaviljongen. Nu påbörjas 

undersökning om möjligheterna för den 

framtida driften av Skillingepaviljongen 

och ambitionen är att det ska vara 

verksamhet i Skillingepaviljongen 

sommaren 2021. 

 

Då regionbussarna har ändrat sin 

linjedragning genom Kungsörs tätort har 

järnvägsstationen byggts om till ett 

modernt resecentrum och anpassats för 

både buss- och tågresenärer. Det har 

byggts nya angöringsplatser och cykelställ 

och det är förberett för ett nytt digitalt 

informationssystem. 

 

I juni beviljade Statens kulturråd Kungsörs 

bibliotek 400 00 kr för 

verksamhetsutveckling. I ett gemensamt 

utvecklingsprojekt med biblioteket i 

Skinnskatteberg vill de två biblioteken 

undersöka begreppet "Makerspace". Ny 

och gammal teknik i ett cirkulärt miljötänk. 

Två 3D-skrivare placeras på biblioteket för 

invånarna i Kungsör.  

 

Biblioteket fortsätter med Videobloggen 

"Kungsör Tuben" där Kungsörs invånare är 

medproducenter till att göra kulturprogram 

som sänds digitalt. I augusti 2021 blir det 

förhoppningsvis en berättarfestival med 

bred anslutning och samverkan av 

föreningarna i Kungsör. 

 

Vi har kommunicerat några större 

händelser så som, tryggaste kommunen i 

länet enligt SKR och MSB:s årliga 

undersökning och ”bäst bemötande i 

Sverige” enligt SCB:s 

medborgarundersökning (delad första 

plats) och topp i länet gällande hur företag 

upplever servicen i kommunen enligt NKI 

och första spadtaget för ny VA-ledning 

mellan Kungsör och Valskog. Utveckling 

av hamnområdet har också kommunicerats. 

 

1 augusti 2020 bildades Serviceenheten 

under kommunstyrelsens förvaltning vars 

uppdrag är att serva kommunen med kost 

och alla städrelaterade tjänster. Enhetens 

verksamheter är geografiskt sätt utspridd 

på 2 produktionskök, 4 mottagningskök, en 

mattransportbuss och cirka 40 städobjekt. 

Serviceenheten består utav två enheter, 

kostenheten och lokalvårdsenheten. 

Kostenheten ansvarar för att tillaga och 

servera näringsrikmat till kommunens 

förskolor, skolor, äldreboenden och till 

hemmaboende med biståndsbeslut för 

matdistribution. Produktionsköken är 

placerade på Kung Karl och 

Malmbergaskolan sedan finns det fyra 

mottagningskök placerade på Servicehuset 
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Misteln samt Haga-, Väster och 

Björskogskolan. Lokalvårdsenheten har 

som mål att hålla kommunens invändiga 

miljöer på en god nivå för alla brukare och 

besökare, att vara en öppen och initiativrik 

organisation och aktivt bidra till utveckling 

och förändring. Städytan är cirka 35,000 

kvadratmeter fördelat på cirka 40 objekt 

inom kommunen. 

 

Checklista är framtagen för att säkerställa 

barnperspektivet i samhällsplaneringen. 

Biblioteket har som mål att erbjuda en hög 

kvalité bland annat i form av hög 

kompetens och gott bemötande vilket ska 

visa sig i brukarenkäter. SCB:s 

medborgarundersökning visar att 

biblioteket ligger i topp. Projektet kring 

dokumentreda har tagit fart vilket betyder 

att vi på sikt kvalitetssäkrar arbetet med 

styrande dokument, i samband med detta 

ses informationshanteringsplanerna över.  

 

I mars genomfördes en budgetupptakt med 

nytt grepp, ett tillfälle för kommunens 

ledning och politiker att gå igenom 

planeringsförutsättningar inför 2021 och 

framåt. Ett arbete pågår för att förbättra 

kommunens budgetprocess och korta ned 

ledtiden för denna. Tyvärr har den rådande 

pandemin medfört stor osäkerhet i 

budgetarbetet och trots förbättringsarbetet 

förlängs ledtiden. Dessutom har ett arbete 

påbörjats för att förbättra strukturen i 

årsredovisningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Förskole enhetens nya organisation trädde i 

kraft 1 januari 2020 med en övergripande 

verksamhetschef och 4 rektorer vilka 

ansvarar och leder var sitt förskole område. 

Enheten har även startat en övergripande 

”Hälsa- och Arbetsmiljögrupp”, som leds 

av förskolans verksamhetschef. Där fokus 

är på arbetsglädje och att må bra. 

 

För att öka resultaten hos eleverna inom 

matematik på Hagaskolan satsar skolan 

från och med vårterminen 2020 på en 

ämneslärare i matematik som tillsammans 

med alla klasslärare planerar 

matematikundervisningen. Vi hoppas 

kunna se en uppåtgående trend i resultaten 

utifrån denna satsning. Som ytterligare ett 

komplement genomför alla 

matematikundervisande lärare 

”Matematiklyftet” som fortbildning ledd 

av en av skolans förstelärare. 

 

En annan av Hagaskolans förstelärare 

driver en kompetensutveckling i 

”Lektionsdesign” där all undervisande 

personal deltar och man jobbar utifrån 

boken. Syftet med detta kollegiala lärande 

är att tillsammans ta fram en uppdaterad 

version av ”Hagamodellen” med en egen 

lektionsmodell för undervisningen samt 

självklart också en förbättring av varje 

lektion för att nå ett förbättrat resultat. 

 

Västerskolan har under vårterminen arbetat 

med ett kompistema för att skapa trygghet 

för eleverna och för att de ska lära känna 

varandra. Skolan fortsätter även sitt arbete 

med SKUA. Klasslärarna fokuserar på 

samarbetet i klassrummet vilket innefattar 

fokus på inkludering, engagemang, social 

utveckling och lärande. Genom att 

eleverna arbetar utifrån samarbete och drar 

nytta av varandras kunskaper är syftet att 

både öka måluppfyllelsen och elevernas 

sociala sammanhållning och empati. 

Västerskolan har även påbörjat ett projekt 

inom ”Skapande skola” som syftar till att 

aktivera, hitta entusiasm och uppmuntra 

deltagarna till en aktiv livsstil där rörelse 

blir en naturlig del.  

 

En mycket uppskattad dag, 

”Äventyrsdagen” genomfördes i början av 

maj på Björskogsskolan. Eleverna fick vid 

olika stationer i ”Skolskogen” lära sig om 

kroppen.  

 

Eleverna i årskurs 1 och 2 på 

Björskogsskolan har under vårterminen 

2020 varit med i Mattematchen. Det är en 

lekfull tävling i matematik som vänder sig 

till alla grundskoleelever i årskurserna 1 

till 4 i hela Sverige. Eleverna använder 
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sina iPads när de tävlar eftersom 

uppgifterna finns på nätet. Tävlingen 

innebär att eleverna motiveras att träna mer 

på matematikuppgifter och de ser tydligt 

att de blir bättre och bättre desto mer de 

övar. Detta år kom Björskogsskolan åk 2 

på sjuttonde plats av 1617 tävlande klasser 

i Sverige. 

 

Lärarna på Björskogsskolan har, under 

vårterminen arbetat med kooperativt 

lärande i praktiken. En modell där 

kunskapsutvecklingen bygger på att man 

lär av varandra och drar nytta av varandras 

kunskaper. Målet är att det ska leda till 

inkludering, ökad elevaktivitet, ökad 

måluppfyllelse samt att det ska stärka den 

sociala sammanhållningen.  

 

Ny inre organisation på Kung Karls skola 

(46 och 79) med samma rektor för både 

Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en 

biträdande rektor för respektive enhet. 

Skolans resurspersoner har under våren 

genomgått en utbildningsinsats 

tillsammans med övriga resurspersoner i 

kommunen. Insatsen genomfördes med 

ledning av specialpedagog på IM/VIVA. 

 

Riktad insats för elever på Kung Karl med 

svårigheter inom matematiken, 

Mattefronten, två gånger i veckan. Främst 

för åk 9 elever. Genomförs av 

matematikutvecklare, anställd inom ramen 

för tillfälliga externa bidrag, 

matematiklärare från Viva, samt skolans 

egna matematiklärare. 

 

Nytt samverkansavtal med Köping kring 

gymnasieutbildningar har tecknats. 

 

Under första delen av 2020 har man inom 

VIVA påbörjat implementering av en 

främjande, förebyggande och lärande 

modell, ”Elevhälsomötet”, där 

lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget 

går hand i hand. 

 

SFI har avslutat ett lyckat 5-veckorstema 

som har handlat om hur våra hjärnor 

påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital 

teknik och sociala kontakter, med fokus på 

inlärning och studieteknik.  

 

Ett specifikt uppdrag är riktat mot samtliga 

elever på SFI och har startat upp med 

gruppvägledning i flera grupper. Det är 

fokus på mål, motivation, självbild, 

utbildningsvägar och yrkesområden. 

Elever inom utbildningsplikten är 

prioriterade men även andra elever 

kommer att få satsningen. Detta är en 

satsning inom uppdraget om ökad 

sysselsättning, som vi har tillsammans med 

näringslivsenheten och AoF.  

 

Som ett annat led i ökad sysselsättning har 

undervisningen inom SFI ett fokus på 

arbetslivet och eleverna jobbar med olika 

yrken där de får fördjupa sig i yrken utifrån 

intresse. En temadag genomfördes i början 

på mars då bland annat före detta elever 

som idag har ett jobb i Sverige deltog. De 

berättade om sin bakgrund, hur de lyckats 

få ett jobb i Sverige och gav tips till våra 

elever i ”jakten på ett jobb”.  

 

Under v. 25–26 genomfördes 

traditionsenligt ferieverksamheten med 42 

ungdomar i åk 8 och 9 samt 7 ledare. 

Ferieverksamheten genomfördes med egna 

medel. Fritidsgården har dessutom kunnat 

ha öppet hela sommaren tack vare externa 

medel från Sparbanken Västra Mälardalen. 

Inga egna medel finns annars för detta. 

Fritidsgården hade öppet tre kvällar i 

veckan hela sommaren – måndag, onsdag 

och fredag. I snitt besöktes fritidsgården då 

av 35 ungdomar per kväll varav 20–25 % 

var flickor. Dessutom anordnades 

heldagsaktiviteter med bland annat 

fotbollsturnering på hemmaplan samt 

bussresor till Västerås och besök på bland 

annat ”Yoump trampolinpark” och ”Laser 

Game.”. Cirka 40 ungdomar deltog per 

tillfälle. 
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Socialnämnden 
En översyn av organisationen av 

öppenvårdsenheten samt arbetsmarknad 

och försörjningsenheten pågår och en 

översyn av den administrativa 

organisationen kommer att startas under 

hösten. 

 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om 

matabonnemang för boende på Misteln. 

Process påbörjad. Enhetschef har haft 

samtal med boende, anhöriga och gode 

män, upplevelsen är positiv kring att få 

abonnemang. Rutiner kring den interna 

processen har skapats. 

 

Fördjupad samverkan har under våren skett 

mellan Arboga och Kungsör då Köping 

inte haft tid att prioritera detta. Nya förslag 

på samverkan är gemensam 

sjuksköterskebemanning kvällar och 

helger, gemensam MAR och dessutom har 

ett utredningsarbete startats för att 

undersöka möjligheten av att Kungsör 

köper ett antal platser i Arbogas 

korttidsavdelning ev. tillsammans med att 

skolplatser erbjuds för den målgrupp som 

söker internat till följd av att de väljer 

skola på orter så långt från Kungsör att 

internat måste beviljas.  

 

Flera styrande dokument håller på att ses 

över bland annat Plan för personer med 

psykisk (o)hälsa, Plan för personer med 

funktionsvariationer och Handlingsplan för 

våld i nära relationer.  

 

Renoveringen av Södergården är något 

fördröjd till följd av att vissa 

säkerhetsåtgärder var tvungna att komma 

på plats till följd av Covid-19. 

Ombyggnationen av Turisten 6, IFO-huset, 

har äntligen påbörjats. 

 

Reportage i Bärgslagsbladet: 

Undersköterskor trivs i hemtjänsten bl.a. 

till följd av att en ny modell för 

arbetstyngd infört. 

 

Det under våren påbörjade arbets- och 

rutindokumentet mellan 

Socialförvaltningen och Barn och 

utbildningsförvaltningen - ”Tidiga och 

samordnade insatser för barn och unga” 

TSI, fortskrider. Målet är att under 

höst/vinter 20/21 påbörja implementering 

av nya arbetssätt/rutiner som leder till fler 

förebyggande och hållbara insatser för 

målgruppen. 

 

Rekrytering genomförd för Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och omorganisation 

av chefsområden inom äldreomsorgen från 

1 mars.  

 

Trygg och säker hemgångsrehabilitering 

(TSH) pausas från april på grund av Covid 

-19 (säkerställa personal), men vi har haft i 

snitt två brukare per månad inom TSH för 

att hålla arbetssättet levande.  

 

Underlag för arbete med 

brandskyddsförebyggande åtgärder i 

hemmet påbörjas i samarbete med 

räddningstjänst och startades upp under 

april månad.  

 

Aktivitetssamordnarna har efter att 

mötesplatserna pausats hjälpt brukare över 

70 år med handling, i snitt handlar de åt 

sex personer per dag. Från maj håller 

aktivitetssamordnaren aktiviteter inom 

särskilt boende på vardagar,  

 

Daglig verksamhet påbörjar sin 

omorganisation utifrån tre funktionsnivåer 

vilket bland annat innebär att brukare 

flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare 

på rätt plats. Näckrosen utökar 

boendeplatser från tre till fem. 

 

Riktlinjearbetet för dödsbohandläggning 

och ekonomiskt bistånd är nu klara och 

antagna av socialnämnden. 

 

En KAK gemensam 12-stegsbehandling 

som erbjuds i programform på plats i 

Arboga. En behandlare från varje kommun 



 

15 

arbetar i verksamheten på halvtid och per 

augusti genomföres grupp nr 2. 

 

En bostadssocial samordnare har anställts 

under våren i syfte att följa upp insatserna 

övergångskontrakt. 

 

Rekrytering pågår för enhetschefstjänst på 

ängen/natt samt hemtjänst. För närvarande 

är hälso-och sjukvårdschefen tf. för 

hemtjänst och på ängen/natt finns en tf. 

enhetschef.  

 

Kungsörs Fastighet AB (KFAB) 
Vi har under 2020 arbetat med att kunna 

ändra detaljplanen för Kaplanen 7 och 

Kaplanen 9. Ändringarna skulle ge oss 

möjligheter att bygga om byggnaden på 

Kaplanen 9 (annexet) till 9st st. lägenheter. 

Samt att på Kaplanen 7, ge oss beslut att 

kunna söka lov att bygga en ny byggnad 

och samtidigt riva en annan byggnad. Ett 

beslut om ny detaljplan har antagits av 

Kungsörs kommunfullmäktige under 2020. 

Vi kommer nu att skapa förutsättningar för 

att handla upp en entreprenör för att bygga 

om annexet till lägenheter samt att handla 

upp en entreprenör för att riva 

gymnastikbyggnaden. 

 

Ombyggnation av lokal till lägenhet på 

Sågvägen är färdig och kan hyras ut från 

2020 11 01. Almen, ny detaljplan tas fram 

för att kunna bygga fler 

parkeringsmöjligheter. Det kommer också 

att förberedas för laddningsmöjligheter till 

elbilar. Kv. Adjunkten och Gropen, byte av 

undercentraler har skett under 2020. Detta 

ger minskade energiåtgång. 

 

Påbörjat underhållsbesiktningar av 

samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd, för 

att kunna bedöma framtida 

renoveringsbehov. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) 
Belysning har monterats på halva 

Blåmesgatan där byggnation är påbörjad. 

Samtliga tomter är sålda eller bokade med 

betald handpenning. En tomt har 

återbetalats handpenning för och ska 

styckas av till 5 nya tomter till försäljning.  

 

Byggnation av väg VA på Rörgränd 

genomförd, endast asfaltering kvarstår. 

Projektering för ombyggnation av Turisten 

6 genomförd, byggnation genomförs med 

upphandlade ramavtal. Ytskiktsrenovering 

på Södergården pågår, byggnation 

genomförs med upphandlade ramavtal. 

Etapp 4 pågår av projektets 6 etapper. 

Byggnation av nytt VA-system på 

Södergården. Arbete med GIS-samverkan i 

KAK genomförd för västra 

Mälardalskartan beskrivande lediga 

verksamhetsområden.  

 

Ombyggnation för angöring av 

regionbussar vid resecentrum genomförd. 

Hållplats Kungsgatan pågår.  

 

Projekteringar gata och GC-projekt. 

Byggnation av vatten- och 

avloppsledningar Valskog. Rundmatning 

dricksvattenledning Skottbacken 

genomfört. Ny GC-väg Torsgatan mellan 

Ulvesund och Söders gärde. GC-väg 

Skillingeudd pågår. Färdigställa 

gatubyggnationer med asfaltering på 

Skäggdoppingvägen och Blåmesgatan 

pågår. 

 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Byggnation av helt nytt slamsteg och 

biologisk rening i avloppsreningsverket i 

Kungsör. Säkerhetsgenomlysning av VA-

anläggning, vattenverk och 

avloppsreningsverk. Kvalitetssäkring av 

dricksvattenförsörjningen. Förnyelsearbete 

i ledningssystem i Ringvägen och 

Karlavägen. Byggnation av VA-ledningar 

till Valskog. 

 

Kungsörs Grus AB 
Under år 2020 har leveranser skett till ett 

flertal mindre och medelstora 

entreprenadobjekt som har bedrivits inom 

KGAB:s marknadsområde. En 

övervägande del av leveranserna utgörs 
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dock av ballast till betong- och 

betongvaruindustrin. Bolagets övriga 

kunder utgörs av anläggnings- och 

byggentreprenörer, vägsamfälligheter, 

lantbruk och privatpersoner. 

 

Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 
Förbundet deltar genom 

medlemskommunerna i 

företagsundersökningar, Svenskt 

Näringsliv och serviceundersökningen NKI 

genom SBA (Stockholm Business 

Alliance), inom områdena bygglov, miljö- 

och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I 

den senaste undersökningen fick området 

miljö- och hälsoskydd betyget ”mycket 

högt” medan övriga områden fick ”högt 

och godkänt”. 

 

För att ytterligare följa upp hur förbundet 

lever upp till sina kännetecken genomförs 

en egen enkätundersökning under mars-

oktober för att se hur ”Vi kan bli bättre”. 

Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, 

bygglov eller tillstånd inom miljö- och 

hälsoskydd. Frågorna är inriktade på 

förbundets kännetecken, hur man upplevt 

service, tillgänglighet, handläggningstider 

med mera. Enkäten skickas för första 

gången ut via mejl och kommer att 

redovisas senare under hösten. 

 

Förbundets administration har fungerat bra. 

En viss omfördelning har gjorts inom 

administrationen för att kunna arbeta med 

digitalisering av förbundets handlingar. 

Nedan beskrivs de åtgärder förbundet 

genomfört under perioden inom det 

digitala utvecklingsarbetet.  

• Beslut om gallring av allmänna 

handlingar och riktlinje för 

ersättningsskanning.  

• Överförföring av miljö- och 

hälsoskyddshandlingar, från ett äldre 

ärendehanteringssystem, till digitalt 

arkiv. 

• E-tjänster inom miljö- och 

hälsoskydd. Införande beräknas vara 

klart i januari 2021. 

• Upphandling av bygglovsystem. Ett 

arbete som pågår och görs 

tillsammans med Köping och 

Surahammars kommun 

 

Av den planerade tillsynen inom miljö- 

och hälsoskyddsenheten har 22% 

genomförts. Med anledning av det rådande 

läget med covid-19 ställdes nästan all 

planerad tillsyn in och flyttades fram. 

Enhetens arbete planerades om till mer 

administrativ tillsyn som 

informationsinsatser om hygien på 

hemsidor och brevutskick till 

verksamhetsutövare inom hälsoskydd och 

livsmedel. Viss tillsyn har fortsatt att 

utföras som exempelvis 

avloppsinspektioner utomhus, akuta 

ärenden, livsmedelskontroll samt där risk 

för människors hälsa eller miljö föreligger. 

 

Arbetet med den så kallade 

”trängselkontrollen” för att förhindra 

smitta av covid-19 på 

restauranger/serveringsställen med mera 

har varit högt prioriterad under perioden. 

Totalt har 120 kontroller genomförts och 

89 verksamheter besökts. 

 

Bygglovsenhetens arbete har under 

perioden främst varit inriktat på 

handläggning av de ansökningar som 

inkommit om förhandsbesked, bygglov, 

anmälningar, tekniska samråd, utöva 

tillsyn samt ge information om gällande 

bestämmelser inom byggområdet. 

 

Förbundet har ett samverkansavtal med 

Köpings kommun för att reglera 

samverkan kring energi- och 

klimatrådgivning inom Köping, Arboga 

och Kungsörs kommuner. Avtalet innebär 

att Köping under 2020 ansvarar för klimat- 

och energirådgivningen i Arboga och 

Kungsörs kommun. Rådgivning har skett 

till privatpersoner och företag i båda 

kommunerna och gällt bland annat 

energideklarationer, solceller, 

solelsleverantörer, finansiellt stöd från 

Klimatklivet och ladd stolpar till elbilar.
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Jämställdhet 
 

Kommunstyrelsen 
Jämställdhet, inkludering och 

mångfaldsperspektiv finns ständig i åtanke 

i allt kommunikationsarbete. Biblioteket är 

en garant för en levande demokrati och det 

märks tydligt på alla som kommer till 

biblioteket för att få hjälp att hantera och 

orientera sig i det digitala samhället. 

Dagligen får bibliotekspersonalen hjälpa 

till med att ansluta besökarna till internet 

eller visa på olika digitala samhällstjänster. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 

jämställdhet och inkludering i det 

vardagliga arbetet och det 

förvaltningsöverskridande arbetet är en 

mycket viktig del i det. Det säkerställs att 

det finns könsuppdelad statistik tillgänglig 

där det är relevant och när behov av 

statistik och uppföljning finns för 

kommunen. 

 

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med 

åtgärder inom dessa områden som avser 

alla medarbetare både förebyggande och 

med att bevaka att inte diskriminering 

förekommer. På övergripande nivå följs 

dessa frågor upp i samband med 

medarbetarenkäten och genom 

lönekartläggning. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jämställdhetsarbetet är en del av 

förskolornas likabehandlingsarbete. 

Förskolorna har planer för att motverka 

diskriminering vilket är en del i det dagliga 

arbetet. I förskolan är man också oftare 

varandras ”Kritiska vänner”. 

 

Jämställdhetsplaner finns på samtliga 

grundskolor i kommunen och dessa 

utvärderas årligen. 

 

I Björskogsskolans och fritidshemmets 

plan mot diskriminering och kränkande 

behandling är det inskrivet att personalen 

på skolan ska välja undervisningsmaterial 

ur ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska 

tillsammans med lärare ha möjlighet att 

diskutera hur läromedel framställer 

könsroller utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Alla vuxna på 

skolan ska arbeta kontinuerligt med 

värdegrundsfrågor och allas lika värde. 

 

På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet 

kontinuerligt och pedagogerna jobbar 

intensivt med att få bort stämplar som 

exempelvis ”flicksaker och pojksaker” när 

man ska leka och att man inte förutsätter 

att killar vill göra en viss aktivitet eller att 

tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man 

jobbar med normkritiska berättelser.  

 

Västerskolans verksamhetsplan innefattar 

en plan för utveckling av 

jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är också 

ett av de övergripande mål som regleras i 

de styrdokument som styr skolans 

verksamhet. Alla som arbetar på 

Västerskolan arbetar aktivt för att pojkar 

och flickor får ett lika stort utrymme och 

inflytande över undervisningen. 

Jämställdhetsarbetet på Västerskolan utgår 

även från skolans Likabehandlingsplan. 

 

Kung Karls skola arbetar för att integrera 

ett jämställdhetsperspektiv som ska 

beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål 

ska vara vägledande och utifrån områden 

som prioriterats sker uppföljning genom 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Inriktningsmål: 

A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på 

ett systematiskt sätt integreras i all 

utbildning 

Prioriterat område: 

-Könsmönster utifrån kunskapsresultat och 

analys i alla ämnen (Följs upp genom prov, 

betyg, bedömning) 

 

B. Utbildningen och studiemiljön är 

utformad så att den ger  

förutsättningar till att främja alla 

elevers lärande utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Prioriterade områden:  
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-Könsmönster utifrån 

kränkningsanmälningar (registrerade hos 

huvudman) 

-Könsmönster utifrån elevers frånvaro 

(registrerade i Infomentor) 

-Miljöns tillgänglighet utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (enkäter, 

observationer) 

 

C. Personal har tillräckliga 

förutsättningar att bedriva en 

jämställdhetsintegrerad utbildning.  

Prioriterade områden:  

-Kartläggning av 

kompetensutvecklingsbehov 

(medarbetarsamtal) 

-Granskning av skönlitteratur i åk 4–6 ur 

ett jämställdhetsperspektiv (systematisk 

uppföljning) 

 

På VIVA arbetar man precis som tidigare 

år med jämställdhetsintegrering genom att 

kvinnor och män har samma rättigheter när 

det gäller att söka utbildningar inom 

vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen 

arbetar elever och medarbetare för att alla 

ska behandlas lika. Bakgrunden är 

diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud 

mot diskriminering och kränkande 

behandling. Hur man arbetar med detta står 

nedskrivet i VIVA:s plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

En plan som revideras varje år. 

 

Fritidsgårdarna har som mål för 2020 att 

kunna behålla den höga andelen flickor 

som besöker verksamheten. En utvärdering 

av detta mål sker under slutet på året och 

redovisas i årsbokslutet. 

 

Socialnämnden 
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från 

nämnden göra minst en 

jämställdhetsanalys utifrån resultatet av en 

könsuppdelad statistik. Den analys som 

genomförts under 2019 är en analys av 

deltagandet på våra öppna mötesplatser 

Misteln och Gemenskap i Kungsör. På 

båda mötesplatserna är det flest kvinnor 

som besöker mötesplatserna.  

 

Förslag på aktiviteter och vad som kan 

förbättras på mötesplatserna kommer från 

deltagare i en enkätundersökning. Som ett 

resultat av analysen har de båda 

aktivitetssamordnarna organiserats 

tillsammans underställda vård- och 

omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början 

av året tillsammans med utvecklingsstrateg 

men p.g.a. Coronapandemin har arbetet 

tillfälligt avstannat då aktiviteter numera 

inte erbjuds externa gäster för att förhindra 

smittspridning. Aktivitetssamordnarna har 

också andra uppgifter under nuvarande 

förhållanden, den ena erbjuder aktiviteter 

för de boende på Trygghetsboendet och 

den andra på Södergården, dessutom är de 

behjälpliga med andra uppgifter så som att 

göra inköp åt personer över 70 år som 

behöver den hjälpen. Arbetet kommer att 

återupptas så snart det är möjligt. Under 

hösten 2020 kommer en ny analys att 

göras. 

 

Kungsörs Fastighet AB (KFAB) 
Utav de 11st. anställda i bolaget är 7st. 

män och 4st. kvinnor. Styrelsen för KFAB 

representeras av 3st. kvinnor och 2st. män 

bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget 

strävar efter fortsatt jämställdhet och 

mångfald inom både personal och styrelse. 

En översyn av löneläget utifrån 

jämställdhetsperspektiv har genomförts 

och det har inte kunnat konstaterats några 

avvikelser. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) 
Alla anställda ska ha lika skyldigheter, 

möjligheter och rättigheter i fråga om 

arbete, anställningsvillkor och utveckling i 

arbetet. Alla har olika erfarenheter, 

uttrycker sig ibland på olika sätt och kan 

ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att 

tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så 

att vi tillsammans kan skapa ett mervärde 

som är större än vad vi kan skapa var för 

sig. Kungsörs KommunTeknik AB har 

under året haft 41 heltidsanställda och ett 

fåtal visstidsanställda. Könsfördelningen 
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har varit 31 män och 10 kvinnor. Ordinarie 

styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 

män. Andelen kvinnor/män på kontoret är 

jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män 

för chefstjänstemän är ojämn, tre män och 

en kvinna. 

 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, 

möjligheter och rättigheter i fråga om 

arbete, anställningsvillkor och utveckling i 

arbetet. Alla har olika erfarenheter, 

uttrycker sig ibland på olika sätt och kan 

ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att 

tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så 

att vi tillsammans kan skapa ett mervärde 

som är större än vad vi kan skapa var för 

sig. Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 

kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män i 

bolaget är 5 män och 1 kvinna. 

Fördelningen kvinnor/män för 

chefstjänstemän är en man. 
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Miljö och klimat 
 

Kommunstyrelsen 
Livsmedelsplan antagen och vi har deltagit 

på vårstämman för förbundet Agenda 

2030. Förvaltningen arbetar ständigt med 

återvinning av returpapper, lampor, 

tonerkassetter och övrig elektronik. 2020 

blev året då vi utifrån beslut i styrelser och 

nämnder i december 2019 slutade skriva ut 

alla handlingar för arkivering och övergick 

till digital ärendehantering. Detta sparar 

mycket papper, och i slutet på året kommer 

vi göra en avstämning av 

beställningsmängden jämfört med tidigare 

år. 

 

Serviceenheten arbetar aktivt med att sänka 

CO2e % vilket bland annat kan göras 

genom att ändra matvanorna och välja rätt 

råvaror inom Kungsörs kommun. Alla kök 

har källsortering. Matsvinn som inte kan 

återanvändas mals ned i avfallskvarn och 

det skapas bränsle som bland annat kan 

användas till bilkörning. Mattransportens 

körschema är utformat på ett sätt som 

minskar onödiga transportsträckor och där 

med minskar körsträcka samt 

bränsleförbrukningen. Målsättningen är 

också att minimera användandet av 

kemikalier i samband med lokalvård. För 

att minska användandet av kemikalier ska 

"kemikaliesmarta" golvmoppar 

implementeras i alla städobjekt. Det ska 

även skapas ”städstandard” som är ett 

standardiserat arbetssätt som beskriver 

vilken rengöringsduk och vilket medel ska 

användas till viken yta. Förskolor var 

prioriterade i omställningsarbetet eftersom 

små barn är känsliga och vistas mycket 

nära golvet. Här uppnåddes målet 2019. 

Resterande städobjekt ska uppnå målet 

senast januari 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Några förskolor arbetar tematiskt med 

”Grön flagg” och är certifierade. När det 

gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta 

på återvinning och svinn. Barn lär sig 

bland annat att återanvända material, hur 

man är en bra kompis samt att ta den mat 

man äter upp så att man inte kastar mat. 

 

I projektet ”Skapande förskola” 

(genomförs med externa medel), där en 

”ateljerista” (konsult) utbildar och utmanar 

förskolepersonal i deras utbildning och 

undervisning används Workshops med 

fokus på ”Hållbar framtid” 

 

Miljöarbetet inom grundskolan är 

integrerat i skolans verksamheter och ingår 

som en viktig och naturlig del i 

grundskolans olika ämnen och verksamhet. 

 

På Hagaskolan bedrivs hälso- och 

miljöarbetet på skolan kontinuerligt, i alla 

klasser och på alla fritidsavdelningar. Man 

ser fram emot att få ha en tävling i 

matsalen gällande vilken årskurs som kan 

kasta minst mat. 

 

Städveckor har införts på Kung Karls skola 

under vårterminen 2020 där elever i de 

olika årskurserna tillsammans med lärare 

turas om att plocka skräp på skolans 

område.  

 

Socialnämnden 
Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. 

Det innebär att vård och omsorg inte 

beställer bubbelvatten, utan använder 

egenkolsyrat kranvatten. Genomgång av 

återvinning i verksamheterna pågår. 

 

Vi fasar dessutom ut all onödig 

plastanvändning. Men vår plastanvändning 

är trots detta i nuvarande situation mycket 

stor då all den skyddsutrustning som krävs 

för att minimera risk för smittspridning är 

tillverkad av engångsplast. För att minska 

på plastanvändningen och spara på våra 

resurser har varje medarbetare fått ett 

personligt visir som spritas mellan varje 

brukare och byts bara då plasten repats.  

 

Nämnden har också beslutat om riktlinjer 

för när cykel respektive bil ska användas 

för att minska på bilåkandet i våra 

verksamheter. 
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Kungsörs Fastighet AB (KFAB) 
Att satsa på investeringar som ger minskad 

energiåtgång är ett led i det målarbete som 

KFAB bedriver. Därför har bolaget under 

de senaste åren löpande bytt ut termostater 

i våra lägenheter för att minska 

energiåtgången samt få ett bättre 

inomhusklimat för våra hyresgäster. Under 

2020 har bolaget fortsatt satsningen på att 

byta ut trapphusbelysning till armaturer 

med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. 

Denna åtgärd innebär inte enbart minskad 

energiåtgång utan det ger även en ökad 

trygghet för de boende. KFAB har under 

2020 arbetat med att byta ut de kemikalier 

som vid vår inventering 2019 visade sig 

inte vare de bästa ur miljösynpunkt. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) 
Arbete med att genomlysa 

fastighetsbeståndet avseende på el- och 

vattenförbrukning pågår. Minskad 

förbrukning medför minskat utsläpp av 

växthusgaser. 

 

Modernisering av 

gatubelysningsanläggningen och utbyte av 

kvicksilverarmaturer till LED-belysning 

medför mindre energiförbrukning.  

 

Anskaffningar av el-bilar till 

driftavdelningen, fastighetsavdelningen 

och mätavdelningen har medfört att fossila 

bränslen kan undvikas och att utsläpp av 

föroreningar inte uppkommer. Bra drift- 

och underhåll av gång- och cykelvägar 

främjar cykelanvändandet och minskar 

behovet av biltransporter i 

närkommunikation. 

 

Vid användande av handmaskiner används 

el-drift samt miljöklassade drivmedel. 

Klippning av fotbollsplaner sker med 

robotgräsklippare med el-drift. 

 

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon 

som kan tankas med HVO och bolagets 

fordon tankas med HVO som drivmedel. 

 

HVO-drift av dieselfordon medför mindre 

utsläpp av växthusgaser och är förnybar.  

 

Vid om-, ny- och tillbyggnationer 

tillämpas medvetna materialval genom 

miljödatabasen SundaHus. 

 

Kemikalieinventering i verksamheten är 

genomförd, mindre miljövänliga 

kemikalier är utrangerade och ersatta med 

bättre miljöval. Uppföljning genomförs i 

en databas. 

 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
VA-verksamheten är tillståndspliktig 

verksamhet. Verksamheten är satt under 

rigorös kontroll. Utsläppsvärden från 

avloppsreningsverk analyseras noggrant 

och processer justeras för att alltid uppnå 

så liten miljöpåverkan som möjligt.  

 

Kemikalieanvändningen i processerna 

minimeras. Dricksvatten är satt under 

livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall 

alltid levereras. 

 

Arbete med att genomlysa VA-

anläggningen avseende på elförbrukning 

pågår. Minskad förbrukning medför 

minskat utsläpp av växthusgaser.  

 

HVO-drift av dieselfordon medför mindre 

utsläpp av växthusgaser och är förnybar. 

 

Anskaffningar av el-bilar har medfört att 

fossila bränslen kan undvikas och att 

utsläpp av föroreningar inte uppkommer. 

 

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon 

som kan tankas med HVO och bolagets 

fordon tankas med HVO som drivmedel. 

HVO-drift av dieselfordon medför mindre 

utsläpp av växthusgaser och är förnybar.  

 

Kemikalieinventering i verksamheten är 

genomförd, mindre miljövänliga 

kemikalier är utrangerade och ersatta med 

bättre miljöval. Uppföljning genomförs i 

en databas 
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Styrning och uppföljning 
 

Mål och resultatstyrning 
Syftet med ett resultatstyrningssystem är 

att det utifrån ett helhetsperspektiv ska 

stödja verksamheterna att förbättra 

tjänsterna för medborgarna och brukarna. 

Det är de förtroendevaldas uppgift att på 

övergripande nivå formulera mål 

(kortsiktiga och långsiktiga) som anger vad 

som ska levereras i form av tjänster till 

medborgarna/brukarna. De förtroendevalda 

anslår även resurser till de verksamheter 

som ska se till att målen uppnås. Utifrån 

mål och resultatindikatorer måste 

tjänstemannaorganisationen bestämma hur 

arbetet ska bedrivas. 

 

Begrepp och definition av 

kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktige styr med ett 

begränsat antal mål, 3–5 stycken som ska 

ange vad man politiskt vill uppnå under en 

mandatperiod. Målen beskrivs med ett 

tidsatt och mätbart värde. Kopplingen 

mellan fullmäktiges mål och målen för 

nämnder och styrelser är inte direkt 

tvingande. Det är fullmäktige som 

bestämmer för vilka målen ska gälla. 

Kommunfullmäktige kan i förekommande 

fall även formulera mål direkt till en 

nämnd eller styrelse.  

Beslutsansvar: Kommunfullmäktige. 

Uppföljning och prognos: Till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

samt årlig redovisning av resultat och 

analys i årsbokslut. 

 

Begrepp och definition av styrelse eller 

nämndmål 

Nämnder och styrelser beskriver vilka mål 

som ska uppnås och när målen ska vara 

uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. 

Målen ska vara tidsatta och mätbara. De 

skapas i dialog med förvaltning eller bolag. 

Samspelar med fullmäktigemålen. Antal 

mål: max 7 stycken. Giltighet: 2–4 år. Ett 

mål kan beskrivas med stegvis uppfyllelse; 

till exempel att en ökning ska ske med 5 

procent år X och med totalt 15 procent till 

år X. Utöver de mål som är kopplade till 

fullmäktigemålen kan nämnder och 

styrelser formulera specifika mål för sitt 

verksamhetsområde. Totalt antal mål får ej 

överstiga 7 stycken. 

Beslutsansvar: Nämnd och styrelse. 

Uppföljning och prognos: Till nämnd och 

styrelse vid minst delårsbokslut 2 samt 

årlig redovisning av resultat och analys i 

årsbokslut. 

 

Begrepp och definition av 

verksamhetsplaner 

När nämnd- och styrelsemålen är 

fastställda ska verksamheterna visa i sina 

verksamhetsplaner hur de tänker bidra till 

att målen uppfylls. Chef skapar ett fåtal 

aktiviteter i dialog med sina medarbetare. 

Aktiviteterna ska vara få, konkreta, tidsatta 

och mätbara eller möjliga att följa upp. 

Kommuniceras med närmaste chef. 

Giltighet: Upp till 2 år.  

Beslutsansvar: Chef. 

Uppföljning: Verksamhetsplan följs 

löpande upp i verksamheten. 

 

Ekonomistyrning och god 
ekonomisk hushållning 
Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg 

i arbetet att styra kommunens ekonomi. 

Det totala ekonomiska utrymmet anges och 

fördelas i budgeten med flerårsplan. Det 

ekonomiska utrymmet fördelas i form av 

ramar med utgångspunkt från kända 

verksamhetsförändringar och de 

kommungemensamma inriktningsmålen. 

 

Kungsörs kommuns verksamheter och 

ekonomi ska vara i ”god ordning”. Det 

förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att 

säkerställa det krävs att varje generation 

står för de kostnader de ger upphov till. I 

annat fall kommer morgondagens 

medborgare att få betala inte bara för den 

verksamhet de själva konsumerar utan 

även för den som tidigare generationer 

konsumerat. 
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En annan viktig hörnpelare för att uppnå en 

verksamhet och ekonomi i ”god ordning” 

är att kommunen som ansvarig för 

förvaltningen av medborgarnas 

skattepengar alltid strävar efter att dessa 

används på effektivast möjligaste sätt.  

 

Dessa riktlinjer avser i huvudsak den 

kommunalt skattefinansierade 

verksamheten. För den verksamhet som 

drivs i företagsform sker styrningen i 

huvudsak genom kommunens 

bolagsordningar, ägardirektiv och årliga 

beslut om budget och avkastningskrav. 

Utgångspunkten för dessa styrdokument är 

också långsiktigt god ekonomisk 

hushållning. 

 

Från och med den 1 januari 2017 har 

kommunen inrättat en 

resultatutjämningsreserv – RUR. Reserven 

gör det möjligt att avsätta en del av ett 

överskott i goda tider och sedan använda 

medlen för att täcka underskott som kan 

uppstå till följd av en lågkonjunktur. 

Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas 

mellan olika år. Syftet är att kunna möta 

konjunkturvariationer för att uppnå 

jämnare villkor för de verksamheter 

kommunen bedriver. 

 

Styrdokument 
Utöver budgeten reglerar inte 

kommunallagen (1991:900) vilka 

övergripande styrdokument en kommun 

ska ha eller hur de ska utformas. Inom 

vissa områden är lagstiftningen starkt 

styrande för den verksamhet som en 

kommun bedriver och ställer krav på att 

kommunen upprättar vissa styrdokument 

som exempelvis översiktsplan, skolplan, 

jämställdhetsplan, detaljplaner och 

planprogram. Andra styrdokument som 

kommunfullmäktige beslutar om är 

reglemente och arbetsordning, lokala 

föreskrifter, policy, program, planer, 

riktlinjer, taxor och avgifter, bolagsordning 

och ägardirektiv. 

 

Modell för internkontroll 
Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att se till att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för 

att en organisation kring intern kontroll 

upprättas inom kommunen samt att 

kommunövergripande reglementen, regler 

och policys upprättas. 

 

Varje år beslutas en särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen och 

bedömning av sannolikhet och konsekvens 

för olika rutiner görs i en riskanalys. 

Konsekvens handlar om påverkan på 

ekonomi, personal och förtroende om det 

inträffar.  

• Låg sannolikhet/konsekvens har 

värdet 1.  

• hög sannolikhet/konsekvens har 

värdet 5. 

 Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat 

med konsekvens. De rutiner som fått ett 

riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. 

Punkter som markerats med * ska ingå i 

samtliga nämnders/bolags internkontroll-

planer. 

 

Årligen ges en samlad rapportering till 

kommunstyrelsen och revisorerna på 

genomförda kontroller och dess resultat. 

.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav på att kommuner 

ska ha god ekonomisk hushållning innebär 

att resultatet ska vara positivt över en 

längre period. Kommunfullmäktige har 

beslutat att det ekonomiska resultatet ska 

uppgå till ett överskott på minst 1,0 

procent av skatter och bidrag. 

Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god 

ekonomi och innebär att kommunen kan 

självfinansiera normal investeringstakt och 

att man ska kunna tåla snabba förändringar 

i konjunkturen. Resultatet sett över en 

tioårsperiod har varit positivt men inte 

varje år nått upp till kommunfullmäktiges 

mål, motsvarande cirka 5 000 tkr i 

överskott. 2020 nås målet, resultatet 

uppgår efter augusti till 6,2 procent av 

skatter och bidrag. 

 

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse 
Kungsörs kommun arbetar aktivt med de 

mål och ambitioner som 

kommunfullmäktige har vad gäller 

befolkningsutveckling, fler bostäder, 

effektiv verksamhet, ökad sysselsättning, 

höjd utbildningsnivå samt miljö och 

klimat. Styrelser och nämnder har även 

prioriterat och formulerat egna mål som 

positivare företagsklimat, hälsosamtal i 

grundskolan, jämlikhet, delaktighet och 

bemötande. 

 

Helårsprognosen för målet om att 

kommunens resultat ska utgöra minst en 

procent av skatteintäkter och stadsbidrag 

varje år visar att målet kommer att uppnås 

trots det rådande ekonomiska läget i 

Sverige orsakat av pandemin. Anledningen 

är de massiva stimulanspaketen till 

kommunerna. 

 

Kungsörs kommun uppfyller ambitionen 

gällande befolkningsutveckling och fler 

bostäder då prognosen visar på att under 

förutsättning att de planerade 

detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att 

flyttkedjorna fungerar har Kungsör 9 000 

invånare 2025 och utfall för det första 

halvåret 2020 var 8 729 invånare, vilket är 

en ökning med 54 personer sedan årsskiftet 

 

Miljö och klimat är viktiga områden för 

Kungsör och vi förflyttar oss i rätt riktning 

enligt de mål som är satta för Kungsörs 

kommun. Vi hamnar på plats 119 av 290 i 

kommunrankingen för årets miljökommun. 

Det är en förbättring jämfört med plats 138 

i förra årets ranking men når inte riktigt det 

uppsatta målet om att vara bland dom 100 

bästa 2020. 

 

Kungsörs kommun uppnår inte de mål och 

ambitioner vad gäller minskad arbetslöshet 

och höjd utbildningsnivå. På grund av 

pågående pandemi av covid-19 så har 

arbetslösheten ökat under året, färre 

praktikplatser har kunnat erbjudas och 

ungdomsgruppen har under året drabbats, 

dels genom deras tillgång till utbildning 

och även deras situation på 

arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten 

har stigit mest och arbetet med att utveckla 

insatser för att mildra effekterna av den 

ökade arbetslösheten pågår och en ny 

inriktning i arbetsmarknadsverksamheten 

är beslutad, fokus flyttas från 

sysselsättning till förändring. 

 

Målet om att öka andelen behöriga till 

gymnasiets yrkesprogram uppnås inte men 

arbetet med att öka andelen elever som är 

behöriga till gymnasiet fortgår. Det finns 

ett behov av att fortsätta det 

utvecklingsarbete och 

kompetensutveckling som inleddes våren 

2019. Samtliga insatser har som syfte att 

utveckla undervisningen och anpassa 

verksamheten så att resurserna används så 

effektivt som möjligt. Våren 2020 innebar 

tyvärr att fokus till stor del hamnade på 

annat än verksamhetsutveckling. Oro och 

åtgärder på grund av coronapandemin 

överskuggade stor del arbetet under hela 

våren 2020. 
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Vision 2025 
Kommunfullmäktige antog 2015 en vision 

för Kungsör som sträcker sig till år 2025.  

Visionen sammanfattas i tre ledord, öppen-

het, kreativitet och närhet och ser ut som 

följer: 

 

Vision - Vårt Kungsör är den naturnära 

attraktiva Mälarkommunen, där vi med 

öppenhet och kreativitet får människor och 

företag att mötas och växa.  

 

Öppenhet  

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi upp-

muntrar och värnar om varandra med en 

öppen och positiv attityd. Olikhet och 

mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 

möjlighet för alla att vara delaktiga och 

påverka vår framtida utveckling. 

 

 

 

 

 

Kreativitet 

I samverkan får vi saker att hända i ett 

Kungsör där både människor och företag 

växer. I ett kreativt klimat skapar vi 

engagemang och framåtanda. Långsiktiga 

lösningar, i takt med omvärldens 

förändring, bidrar till kommunens hållbara 

utveckling. Här tar vi tillvara idéer och 

kompetenser i en innovativ miljö som 

skapar fördelar och framgång. 

 

Närhet 

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som 

vill leva hållbart och tryggt i den lugna 

orten eller på landsbygden. Kungsör är en 

plats där man vill vara. Här är det nära till 

Mälaren, natur och friluftsliv, och det är 

enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt 

attraktiva och variationsrika boende i 

Mälardalen är en styrka där goda 

kommunikationer gör det möjligt att ta 

tillvara andra städers kvaliteter. 
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Uppföljning av mål per 31 augusti 2020 
 

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigemål            Resultat per 31 augusti 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och prognos  

 

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 

2025 

• Utfall för det första halvåret 2020 var 

8 729 invånare, vilket är en ökning 

med 54 personer sedan årsskiftet. 

Jämfört med samma period förra året 

är det en ökning med 62 personer. 

Befolkningsökning under det första 

halvåret består av ett 

flyttningsöverskott på 50 personer 

samt ett födelseöverskott på 4 

personer. Under förutsättning att de 

planerade detaljplanerna färdigställs, 

bebyggs och att flyttkedjorna fungerar 

är prognosen att Kungsör har 9 000 

invånare 2025. Dock finns flera 

osäkerhetsfaktorer, bland annat 

planarbetet, konjunkturen och det 

ekonomiska läget i både stat och 

kommun. 

 

 

Kommunens resultat ska utgöra minst en 

procent av skatteintäkter och stadsbidrag 

varje år 

• Helårsprognosen visar att detta mål 

kommer att uppnås på trots det 

rådande ekonomiska läget i Sverige 

orsakat av pandemin. Detta beroende 

på stora stimulanspaket till 

kommunerna. 

 

Kommunen ska i samverkan med 

Arbetsförmedlingen och näringslivet, 

arbeta för att minska arbetslösheten de 

närmaste två åren med en procentenhet 

årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet 

december 2018, 10,4 % 

• Den totala arbetslösheten i Kungsör 

för augusti månad 2020 var för 

gruppen 16–64 år 12,3 % jämfört med 

länet 10,8 %. Arbetslösheten i 

gruppen 18–24 år var 18,1 % jämfört 

med länet 16,2 %. Fördelat per kön 

var arbetslösheten i gruppen 16–64 år 

12,8 % för kvinnor och 11,8% för 

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 2020/06: 8 729

Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag varje år

2020/08: 6,2%

Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 % 

2020/08: 12,3%

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 
2017: 81,6%

2020: 73,3%

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019

2020: 119
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män. Motsvarande i länet var 10,8 % 

för både kvinnor och män. Prognosen 

visar att det kommer vara svårt att nå 

målet för 2020 då vi står inför ännu 

större utmaningar i följd av 

coronapandemin och den ökning 

arbetslösa på grund av bland annat 

konjunkturen och det ekonomiska 

läget. 

 

Andel elever i ÅK 9 som är behöriga till 

program på gymnasiet ska öka varje år 

med 2017 som basår (2017:81,6%) 

• Andelen behöriga till gymnasiets 

yrkesprogram blev 73,3% varav 

flickor 77,2% och pojkar 69,5%. Det 

innebär att fullmäktigemålet inte är 

nått. Arbetet med att öka andelen 

elever som är behöriga till gymnasiet 

fortgår. För grundskolan är den stora 

utmaningen att höja måluppfyllelsen 

samtidigt som resurserna minskar. Det 

finns ett behov av att fortsätta det 

utvecklingsarbete och 

kompetensutveckling som inleddes 

våren 2019. Samtliga insatser har som 

syfte att utveckla undervisningen och 

anpassa verksamheten så att 

resurserna används så effektivt som 

möjligt. Våren 2020 innebar tyvärr att 

fokus till stor del hamnade på annat 

än verksamhetsutveckling. Oro och 

åtgärder på grund av coronapandemin 

överskuggade stor del arbetet under 

hela våren. Kommunen fortsätter att 

arbeta för dialog och samverkan 

mellan förvaltningarna, trygg och 

säker boendemiljö, upprustning av 

skolgård och analys av säker skolväg 

för kommunens skolor. 

Socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen arbetar 

fortsatt med utveckling av tidiga och 

samordnande insatser. 

 

Kungsör ska förbättra sitt resultat i 

rankingen årets miljökommun. Vi ska vara 

bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 

138 år 2019 

• Kungsörs kommun hamnar på plats 

119 av 290 i kommunranking för 

2020. Det är en förbättring jämfört 

med plats 138 i förra årets ranking. 

Målet om att vara bland de 100 bästa 

2020 uppnås inte, då undersökningen 

pågår under våren 2020 så kommer de 

arbete som görs under året visa sig i 

resultatet för 2021–2022. Arbetet med 

att stärka resultatet i rankingen årets 

miljökommun fortsätter. Kommunen 

arbetar bland annat med att under året 

färdigställa en strategi för Agenda 

2030, öka andelen ekologiska 

livsmedel inom skolan, förbättra 

arbetet med källsortering och minska 

användning av engångsplast samt 

under 2020 delta i svenskt vatten 

hållbarhetsindex. 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktigemål         Kommunstyrelsemål           Resultat per 31 augusti 

Område 

 
Måluppfyllelse, resultat och prognos  

 

Kommunen ska planera för ett varierat 

bostadsutbud med blandade 

upplåtelseformer i samspel med 

kommunens tillväxtambitioner. 150 

bostäder från 2020 tom 2025. 

• 9 färdigställda bostäder per sista juni 

2020. Det pågår försäljning av det 

första bostadsrättsområdet på mycket 

länge och i kommande detaljplaner 

finns ett varierat utbud. Målet om 150 

nya bostäder kan uppnås om 

planerade detaljplaner genomförs och 

bebyggs samt att planerade 

byggnationer fullföljs.  

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att 

resurser i verksamheterna används till rätt 

saker och på ett effektivt sätt genom 

systematisk uppföljning av 

effektiviseringsåtgärder och dess effekter. 

• Arbetet med att förbättra våra 

processer avseende planering och 

uppföljning pågår, vilket kan frigöra 

tid för kommunen att arbeta mer med 

utveckling samt ge ett bättre stöd till 

cheferna. Bättre stöd för 

verksamhetsstyrning gör att det blir 

lättare att snabbare ställa om 

verksamheten när omvärlden 

förändras och på så sätt jobba 

effektivare. Det är av yttersta vikt att 

med begränsade resurser prioritera rätt 

satsningar framöver och då är det 

även viktigt att börja titta på en 

enklare modell för att införa 

Kommunen ska ha minst 
9000 invånare år 2025

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med 
blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens 
tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.

2020/06: 9 bostäder

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i 
verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt 
sätt genom systematisk uppföljning av 
effektiviseringsåtgärder och dess effekter.

Pågår

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
nä-ringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka 
andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom 
kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge 
(90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta 
emot minst 10 praktikanter.

1 praktikant

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 
81,6%

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden stödja barn och 
utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra 
kunskapsresultaten

Inte påbörjat

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en 
strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens 
målarbete.

Pågår

Område
Näringsliv- service och 
bemötande

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt 
näringslivs ranking Företagsklimat 2022

Pågår
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nyttokalkylering som begrepp. Detta 

ger oss möjlighet att jämföra olika 

initiativ mot varandra och prioritera 

rätt. 

 

Kommunen ska i samverkan med 

näringslivet öka andelen sysselsatta samt 

öka antalet praktikplatser inom 

kommunens verksamheter med 2019 som 

utgångsläge (90) och 

kommunstyrelseförvaltningen ska årligen 

ta emot minst 10 praktikanter. 

• Utvecklingsenheten har tagit emot 1 

praktikant som studerar på 

Samhällsplanerarprogrammet vid 

Örebro universitet från vecka 36 2020 

till och med vecka 2 2021. 

 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 

Barn och utbildningsnämnden stödja barn 

och utbildningsförvaltningen i arbetet med 

att förbättra kunskapsresultaten. 

• Inte påbörjat på grund av att covid-19 

förändrat möjligheterna och flera 

utbildningar och kurser har fått ställas 

in. 

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat 

fram en strategi för Agenda 2030 med 

koppling till kommunens målarbete. 

• Framtagning av strategi för Agenda 

2030 med koppling mot den regionala 

utvecklingsstrategin pågår och 

förväntas färdigt i december 2020. 

 

Kommunen har placerat sig bland de 50 

bästa i svenskt näringslivs ranking 

Företagsklimat 2022. 

• Dialog och relation med företagen i 

Kungsör är viktigt. Arbetet fortsätter 

utifrån våra lokala mål och Kungsörs 

näringslivsprogram. Förhoppning om 

ytterligare förbättrat resultat för 2020 

och fram till 2022. Resultat tidigare år 

visar på en positiv trend för Kungsör. 

Resultat: 

-2020: Inget resultat per 31 aug 2020 

-2019: 91/290 

-2018: 197/290 

-2017: 265/290 

-2016: 286/290 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktigemål            Barn- och utbildningsnämndsmål            Resultat per 31 augusti 

 
Måluppfyllelse, resultat och prognos  

Andelen barn och elever som upplever 

skolan som trygg ska öka. Jämfört med 

basåret 2017 

• Prognos kan inte lämnas än. 

Elevenkäten kommer att genomföras i 

oktober. 

Antalet elever som läser SFI eller svenska 

som andra språk i kombination med att de 

har språkpraktik ska öka jämfört med 

basåret 2017. 

• Det är troligt att målet kommer att 

kunna nås. 

 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka 

jämfört med basåret 2017 

• Målet är inte nått inom samtliga 

områden. För åk 6 har till exempel 

resultaten höjts i matematik men 

sänkts något i engelska.  För årskurs 9 

har behörigheten till gymnasiets 

yrkesprogram minskat med 1,1% 

jämfört med året innan. 

 

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas 

från grunden. Minst 40% (30%) av 

råvarorna ska vara ekologiska 

• Det är troligt att målet kommer att 

kunna nås. 

 

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal 

under sin tid i grundskolan 

• Det är troligt att målet kommer att 

kunna nås. 

 

Andelen män som arbetar inom förskolan, 

ska öka jämfört med andelen vid basåret 

2017. Förutsatt att männen har likvärdig 

kompetens som kvinnliga sökande 

• Det är troligt att målet kommer att 

kunna nås. 

 

Barnkonventionen ska vara känd och 

implementerad i förskolan och skolan 

• Det är troligt att målet kommer att 

kunna nås. 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg 
ska öka. Jämfört med basåret 2017

Pågår

Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. 

Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk 
i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört 
med basåret 2017.

Pågår

Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår.

2017: 81,6%

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017

Inte uppnått

Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019.

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas från grunden. 
Minst 40%(30%) av råvarorna ska vara ekologiska

Pågår

Område
Eget mål

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan

Pågår

Område
Eget mål

Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört 
med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som kvinnliga sökande

Pågår

Område
Eget mål

Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i 
förskolan och skolan

Pågår
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Socialnämnden 
Kommunfullmäktigemål               Socialnämndsmål             Resultat per 31 augusti

 
Måluppfyllelse, resultat och prognos 

 

Socialförvaltningens verksamhet ska 

säkerställa att alternativa boendeformer 

ska erbjudas äldre som önskar detta 

• Planering pågår för att utöka antalet 

bostäder runt Misteln och att bygga 

om på Tallåsgården för att nå 

måluppfyllelse.  Vi kommer dessutom 

att till årsskiftet frigöra 12 bostäder på 

Södergården. Genom att utöka antalet 

bostäder inom äldreomsorgen kan ett 

antal villor och andra bostäder 

frigöras som möjliggör inflyttning till 

kommunen. En genomlysning av 

mötesplatserna är gjord ur ett 

genusperspektiv för att öka 

deltagandet. Genomförandeprocessen 

har avbrutits till följd av att 

mötesplatserna är stängda för externa 

besökare p.g.a. Corona pandemin. Vi 

hoppas kunna öppna mötes-platserna 

under året. 

 

 

Socialnämndens budget ska vara i balans 

genom optimal resursanvändande 

• Prognos +/- 0. Genom omställning av 

förvaltningens verksamhet och 

satsning på förebygg-ande och 

rehabiliterande insatser prognostiserar 

vi en ekonomi i balans, bland annat: 

Södergården anpassas till 

demensboende. Infört TSH vilket 

frigör 12 boendeplatser. 

Demensteamet – för att inom 

befintliga resurser kunna ha 

demensdag-vården öppen även på 

helger för avlastning av 

anhörigvårdare. Inom ramen för RUR 

göra en översyn av handläggningens 

effektivitet. Översyn av om service-

insatserna kan utföras av annan 

personal. Se över skälig levnadsnivå. 

Anställt en bostadssocial samordnare 

för att förhindra vräkningar och 

förkorta placeringar. Fortsatt 

utveckling av öppenvården för att 

bromsa antalet externa placeringar. En 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att 
alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar 
detta

Pågår

Kommunens resultat ska utgöra minst 
en procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimal 
resursanvändande

Ekonomi i balans

Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. 

Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle Pågår

Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår. 2017: 
81,6%

Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av 
tidiga och samordnade insatser

Pågår

Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019.

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle Pågår

Område
Eget mål

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet Pågår

Område
Eget mål

Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda 
bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års 
resultat

Pågår



 

33 

utmaning är de ökade kostnader 

Covid-19 för med sig och som redan 

visats sig. 

 

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle 

• Arbetslösheten har under pandemin 

ökat från 10,2 % i mars till 12,3% i 

augusti. Ungdomsarbetslösheten har 

stigit mest, från 14 % till 18,1 %. 

Arbetet med att utveckla insatser för 

att mildra effekterna av den ökade 

arbetslösheten pågår och en ny 

inriktning i 

arbetsmarknadsverksamheten är 

beslutad, fokus flyttas från 

sysselsättning till förändring. Ett 

uppdrag till IFO och VOO är att 

utveckla hela kedjan från 

sysselsättningsåtgärder till 

arbetsmarknadsåtgärder i syfte att 

stärka allas möjligheterna att utifrån 

sin förmåga ta steg närmare 

arbetsmarknaden och då det är 

möjligt, kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden så snart tillgängliga 

arbeten finns. 

 

Socialförvaltningen ska i samverkan med 

barn- och utbildningsförvaltningen arbeta 

för fortsatt utveckling av tidiga och 

samordnade insatser 

• Ett arbete pågår med att säkerställa att 

förvaltningarna har samsyn i 

utvecklandet av Tidiga och 

gemensamma insatser, TSI, och att de 

gemensamma riktlinjer och rutiner 

som krävs beslutas av 

förvaltningsledningarna gemensamt. 

TSI för barn som har svårt att klara 

skolsituationen och tillika har problem 

i hem-situationen bedöms leda till 

förbättrade skolresultat. Nästa steg, 

efter att samverkansdokumentet är 

beslutat, ha en gemensam 

uppstartsdag för de båda 

förvaltningarna för att implementera 

de nya arbetssätten. 

 

 

 

Socialförvaltningen ska verka för ett 

hållbart samhälle 

• Förvaltningen har infört inköpsstopp 

på all onödig engångsplast. Dock går 

mycket plast åt till den 

skyddsutrustning som behövs för att 

minska risken för smittspridning. 

Källsortering är planerad att kunna 

genomföras i samtliga verksamheter 

under 2020. Förvaltningen har också 

antagit riktlinjer för att cykel ska 

användas vi kortare resor för att 

minimera bilanvändandet. 

 

Människors möjlighet till 

inflytande/delaktighet 

• I genomförandeplanen tas hänsyn till 

den enskildes uppfattning om hur 

vården/omsorgen ska bedrivas och 

planeras. Därmed säkerställs 

inflytandet för den enskilde. Besluten 

ska omprövas kontinuerligt för att 

säkerställa att om behov förändras så 

ska beslut fattas som tillgodoser 

aktuella behov. Verksamheterna har 

redan uppnått målet genom att ha 

aktuella genomförandeplaner eller så 

arbetar man aktivt för att under året se 

till att upprätta planer där personens 

möjlighet till inflytande och 

delaktighet i vården tas till vara. 

 

Brukares och anhörigas uppfattning av 

personalens goda bemötande ska årligen 

förbättras med utgångsläge 2020 års 

resultat 

• Av socialstyrelsens brukarbedömning 

framgår att 94 % av de äldre uppfattar 

gott bemötande. Inom VFF 

verksamheten ställs inte frågan, den 

indikator som ligger närmast att 

redovisa är ”Jag får bestämma om 

saker som är viktiga för mig”. 83 % 

av dem som bor i servicebostad och 

78 % av dem som bor i gruppbostad 

anser att så är fallet. Vad gäller IFO är 

totalsiffran 84 % som svarar att de har 

inflytande på den utredning eller vård 

som bedrivs.
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Kungsörs Fastighet AB 
Kommunfullmäktigemål       Kungsörs Fastighet AB                        Resultat per 31 augusti 

 

Måluppfyllelse, resultat och prognos  

Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 

9. ombyggnation 9 st lgh, nyproduktion 16 

st lgh 

• Startat upp arbetet med att skapa 

underlag för upphandling gällande 

ombyggnationen av Annexet. Även 

startat dialogen med det företag som 

ska bygga den nya byggnaden på 

Kaplanen 7. 

 

Om möjligt, förvärva och utföra 

ombyggnation av befintliga fastigheter och 

mark 

• Ej uppstått någon möjlighet till att 

förvärva eller bygga om någon 

fastighet. Möjligheten kommer 

komma när den nya fastigheten som 

ska innehålla 6 st. 

förskoleavdelningen står färdig. Då 

friställs Kinnekullevägen 9. Denna 

byggnad kan då åter bli lägenheter. 

 

Återställa lokaler som finns i vårt bestånd 

till attraktiva lägenheter 

• Ej uppstått någon möjlighet till att 

förvärva eller bygga om någon 

fastighet. Möjligheten kommer 

komma när den nya fastigheten som 

skall innehålla 6 st. 

förskoleavdelningen står färdig. Då 

friställs Kinnekullevägen 9. Denna 

byggnad kan då åter bli lägenheter. 

 

KFAB ska effektivisera och samverka med 

övriga bolag och förvaltningar inom 

koncernen för att minska de totala 

kostnaderna 

• Samarbetar med KKTAB och 

kommunen i ett flertal ärenden. 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 9. ombyggnation 
9 st lgh, nyproduktion 16 st lgh

Pågår

Om möjligt, förvärva och utföra ombyggnation av befintliga 
fastigheter och mark

Inte möjligt

Återställa lokaler som finns i vårt bestånd till attraktiva 
lägenheter

Inte möjligt

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av skatteintäkter 
och statsbidrag varje år

KFAB ska effektivisera och samverka med övriga bolag och 
förvaltningar inom koncernen för att minska de totala 
kostnaderna

Pågår

Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. 

Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda praktikplats om de 
sökande har rätt kompetens, inriktning och intresse. Max 1 
person per år

3 stycken

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år med 
2017 som basår. 2017: 81,6%

KFAB ska erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra 
hyresgäster

Pågår

Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019.

KFAB ska satsa på och följa upp investeringar som ger 
minskad energiåtgång

Pågår

KFAB ska öka kontrollen vid upphandling och inköp av 
material till underhåll och reparationer i våra fastigheter

Pågår

KFAB ska fortsätta arbetet kring kemikaliehanteringen Pågår
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KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda 

praktikplats om de sökande har rätt 

kompetens, inriktning och intresse. Max 1 

person per år 

• 3 st ungdomar erhöll arbete under 

sommaren. 

 

KFAB ska erbjuda trygg och säker 

boendemiljö för våra hyresgäster 

• Fortsatt arbetet med 

trygghetsskapande åtgärder.   

 

KFAB ska satsa på och följa upp 

investeringar som ger minskad 

energiåtgång 

• Fortsatt att byta ut belysning till mer 

miljömässigt rätt belysning (LED). 

KFAB ska öka kontrollen vid upphandling 

och inköp av material till underhåll och 

reparationer i våra fastigheter 

• Pågår 

 

KFAB ska fortsätta arbetet kring 

kemikaliehanteringen 

• Fortsatt arbetet med att fasa ut de 

sämre produkter vi arbetar med. 
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Kungsörs KommunTeknik AB 
Kommunfullmäktigemål Kungsörs KommunTeknik AB            Resultat per 31 augusti

 
 

Måluppfyllelse, resultat och prognos  

Ta fram 1 detaljplan för industri- och 

verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för 

bostadsändamål under 2020 

• Går en att uppfylla av KKTAB. 

 

Under 2020 påbörja byggnation av gata 

och belysning för kommande 

detaljplanelagt område Runnabäcken 2 

under förutsättning att planen vinner 

lagakraft 

• Målet kan inte uppnås under 2020. 

 

Under 2020 påbörja infrastruktur för 

byggnation av förskola vid Kinnekulle 

• Avvaktar beslut av 

kommunfullmäktige. 

 

Minska mediaförbrukningen, så som el, 

vatten och värme, till en sammantagen 

minskning med 2 % i jämförelse med 2019 

• Avvaktar nyckeltalsredovisningen 

januari-augusti. 

 

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för 

KY-utbildningar 

• Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 

förfrågningar har kommit in. 

 

Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare 

för perioden maj-sep 

• Under rådande ekonomiska läge kan 

inga säsongsplatser erbjudas. Istället 

kommer vi att anställa tre arbetsledare 

som ska driva årets feriearbeten från 

skolan. Ferieverksamhet för 45 elever 

är genomförd. 

 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Ta fram 1 detaljplan för industri- och verksamhetslokaler och 2 
detaljplaner för bostadsändamål under 2020.

Pågår

Under 2020 påbörja byggnation av gata och belysning för 
kommande detaljplanelagt område Runnabäcken 2 under 
förutsättning att planen vinner lagakraft.

Inte uppnått

Under 2020 påbörja infrastruktur för byggnation av förskola vid 
Kinnekulle.

Pågår

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av skatteintäkter 
och statsbidrag varje år

Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en 
sammantagen minskning med 2 % i jämförelse med 2019.

Pågår

Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. 

Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för KY-utbildningar. Inte aktuellt

Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept. Inte aktuellt

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år med 
2017 som basår. 2017: 81,6%

Under 2020 genomföra upprustning av en skolgård med 
belysning och angöring.

Inte påbörjat

Under 2020 genomföra analys av säker skolväg för kommunens 
skolor samt genomföra eventuella åtgärder under 2022 och 2023.

Pågår

Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt 
antagande.

Pågår
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Under 2020 genomföra upprustning av en 

skolgård med belysning och angöring 

• Under rådande ekonomiska situation 

har projektet skjutits på framtiden. 

 

Under 2020 genomföra analys av säker 

skolväg för kommunens skolor samt 

genomföra eventuella åtgärder under 2022 

och 2023 

• Ingår i framtagande av trafikplan. 

Planen beräknas vara klar under 

senhösten 2020. 

 

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan 

för politiskt antagande 

• Pågår. cDoc föreslår 

ersättningskemikalier och kemikalier 

för utrangering. 
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Kungsörs Vatten AB 
Kommunfullmäktigemål Kungsörs Vatten AB         Resultat per 31 augusti 

Område 

 
 

Måluppfyllelse, resultat och prognos  

 

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till 

Valskog samt möjliggöra nödvatten-

försörjning med Arboga. 

• Pågår 
 

Under 2020 påbörja VA-byggnation i 

detaljplaneområdet Runnabäcken 2 under 

förutsättning att planen vinner lagakraft. 

• Målet kan inte uppnås under 2020. 
 

Under 2020 anlägga VA-byggnation vid 

Kinnekulle förskola. 

• Avvaktar beslut av 

kommunfullmäktige 

Behålla nuvarande låga taxor under 2020. 

• Översyn av taxan kommer att göras. 
 

Genomföra åtgärder för att minska 

energiförbrukningen med 2 % i VA-

anläggningar 2020 i jämförelse med 2019. 

• Pågående renovering är mer 

energikrävande men kommer på sikt 

att sänka förbrukningen. Avvaktar 

nyckeltalsredovisningen. 
 

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-

utbildningar. 

• Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 

förfrågningar har kommit in. 
 

Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare 

för perioden maj-sept. 

• Under rådande läge kan inga 

säsongsplatser erbjudas. 
 

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare år 
2025

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till Valskog samt 
möjliggöra nödvatten-försörjning med Arboga.

Pågår

Under 2020 påbörja VA-byggnation i detaljplaneområdet 
Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.

Kan inte uppnås

Under 2020 anlägga VA-byggnation vid Kinnekulle förskola. Pågår

Behålla nuvarande låga taxor under 2020. Pågår

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen 
med 2 % i VA-anläggningar 2020 i jämförelse med 2019.

Pågår

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 

Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-utbildningar. Inte aktuellt

Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare för perioden maj-
sept.

Inte aktuellt

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska 
vara bland de 100 bästa 
2020. Utgångsläge är 138 
år 2019.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt 
antagande.

Pågår

Under 2020 delta i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. Pågår
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Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan 

för politiskt antagande. 

• Pågår. cDoc föreslår 

ersättningskemikalier och kemikalier 

för utrangering. 
 

Under 2020 delta i Svenskt Vattens 

Hållbarhetsindex 

• Pågår via VASS. 
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Resultat och ekonomisk ställning 

Delårets resultat per 31 augusti 
Kommunen redovisar ett resultat på + 24 

371 tkr (+ 13 109 tkr 2019) per den 31 

augusti, att jämföras med en budget på    

+4 333 tkr. Semesterlöneskuld ingår med + 

7 865 tkr. Per förvaltning ser resultatet ut 

som följer, avvikelserna beskrivs sedan på 

kommande sidor förvaltningsvis.

Verksamhet 2020 2020 

    Jan-Aug   Helår 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

              

             

Kommunstyrelsens verksamhet -50 237 -50 239 2 -75 358 -77 492 -2 134 

Barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet -154 516 -162 161 7 645 -243 242 -245 992 -2 750 

Socialnämndens verksamhet -170 527 -168 000 -2 527 -252 000 -252 000 0 

              

SUMMA NÄMNDER -375 280 -380 400 5 120 -570 600 -575 484 -4 884 

              

Skatteintäkter 252 890 256 606 -3 716 387 637 378 537 -9 100 

Kommunalekonomisk utjämning 142 164 128 460 13 704 189 790 205 490 15 700 

Finansiella intäkter 25 604 22 228 3 376 32 887 41 087 8 200 

Finansiella kostnader -21 007 -22 561 1 554 -33 214 -32 314 900 

              

Summa finansförvaltning 399 651 384 733 14 918 577 100 592 800 15 700 

              

RESULTAT 24 371 4 333 20 038 6 500 17 316 10 816 

 

Kommunstyrelsen redovisar per augusti ett 

utfall i nivå med budget jämfört med en 

avvikelse på +750 tkr motsvarande period 

2019.  

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 

per augusti ett överskott på 7 645 tkr (+ 7 

305 tkr 2019).  

 

Socialnämnden redovisar per augusti ett 

underskott på 2 527 tkr (+3 001 tkr 2019).  

 

Finansen redovisar per den 31 augusti en 

positiv avvikelse på 14 918 tkr (-1 348 tkr 

2019) främst beroende på utökade 

statsbidrag kopplade till pandemin. 

Prognos per 31 december 
Det prognostiserade resultatet per helåret 

beräknas bli + 17 316 tkr, inkluderat 

exploateringsintäkter på 3 400 tkr. Det 

budgeterade balanskravsresultatet är 6 500 

tkr. I balanskravsresultatet ingår inte 

exploateringsintäkter varför det 

prognostiserade balanskravsresultatet blir -

13 916 tkr att jämföras med det 

budgeterade resultatet på + 6 500 tkr. En 

förbättring av balanskravsresultatet med 

7 416 tkr jämfört med budget. 

  

Förklaringar till helårsprognosen per 

förvaltning följer enligt nedan.
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Kommunstyrelsen 
 

Verksamhet 2020 2020 

    Jan-Aug   Helår 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

             

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 346 2 888 542 4 332 3 757 575 

Stöd till politiska partier 294 305 11 458 458 0 

Revision 244 410 166 615 615 0 

Övrig politisk verksamhet 772 768 -4 1 152 1 152 0 

Delsum politisk verksamhet 3 656 4 371 715 6 557 5 982 575 

              

Fysisk o teknisk planering 1 282 1 110 -172 1 665 1 665 0 

Näringslivsfrämj o turism 2 142 2 209 67 3 314 3 214 100 

Gator, vägar 6 844 6 439 -405 9 658 10 358 -700 

Parker 1 470 1 491 21 2 236 2 236 0 

Miljö- och hälsoskydd 2 543 2 535 -8 3 802 3 802 0 

Räddningstjänst 4 759 4 124 -635 6 187 7 327 -1 140 

Delsum infrastruktur o skydd 19 040 17 908 -1 132 26 862 28 602 -1 740 

              

Allmän fritidsverksamhet 1 435 1 442 7 2 163 2 163 0 

Stöd till studieorganisationer 298 202 -96 303 303 0 

Allmän kulturverksamhet 682 813 131 1 220 1 220 0 

Bibliotek 3 046 3 296 250 4 944 4 944 0 

Anläggningar 8 693 8 700 7 13 050 13 050 0 

Delsum kultur- och fritid 14 154 14 453 299 21 680 21 680 0 

              

Kommunikationer 1 274 1 391 117 2 086 1 906 180 

              

Gemensam verksamhet 12 113 12 116 3 18 173 19 322 -1 149 

             

Kommunstyrelsens 

förvaltning 50 237 50 239 2 75 358 77 492 -2 134 

Sammanfattande kommentarer till 

delårets resultat och årsprognos 

Det förväntade ekonomiska resultatet för 

kommunstyrelsen på helår för 2020 är  

-2 134 tkr. Den politiska verksamheten 

avviker positivt med 575 tkr beroende på 

färre kommunfullmäktigemöten samt färre 

ledamöter på dessa möten på grund av 

pandemin. Pandemin påverkar även 

näringsliv positivt med 100 tkr då färre 

evenemang genomförs. Kapitalkostnader 

för gator och vägar avviker negativt med 

700 tkr på grund av för låg budget, visst 

budgetöverskott avseende avskrivningar 

finns istället på finansen. Av den negativa 

avvikelsen på 1 140 tkr avseende 

Räddningstjänsten beror 300 tkr på att 

kostnader avseende säkerhetssamordnare är 

för lågt budgeterade, resterande del avser 

räddningstjänsten som har ett underskott 

avseende 2020 på ca 500 tkr samt ett 

underskott avseende 2019 på 300 tkr som ej 

kom med i årsbokslutet för 2019. 

 



 

42 

Kostnader för kollektivtrafiken är även 

lägre och ger en positiv avvikelse på 180 

tkr. 

 

Gemensam verksamhet avviker 

prognostiserat på helår med 1 149 tkr varav 

den nya service-organisationen står för -800 

tkr. Denna negativa avvikelse balanseras 

dock upp av att totala kostnaden för den nya 

enheten är lägre men syns inte under KS då 

förändringen skett i hela organisationen. 

Hela förändringen av en samlad 

serviceenhet är inte klar så flytt av budgetar 

mellan berörda verksamheter och 

förvaltningar görs till årsskiftet. Under 

gemensamma kostnader ligger även ej 

budgeterade kostnader för lunchkuponger 

till elever på 300 tkr. Det saknas 

avskrivningskostnader för Lärken på 600 

tkr i budget. Positiva avvikelser uppgår till 

totalt ca 600 tkr, främst beroende på 

områdena IT, kvalitetsarbete samt 

kommunledning. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Verksamhet 2020 2020 

    Jan-Aug   Helår 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

              

Politisk verksamhet 1 376 493 117 740 640 100 

Musikskola/kulturskola  570 619 49 929 929 0 

Fritidsgårdar 1 650 1 635 -15 2 452 2 452 0 

Förskola 2 35 101 37 761 2 660 56 642 56 342 300 

Pedagogisk omsorg 534 627 93 940 940 0 

Grundskola 3 71 663 71 252 -411 106 878 107 978 -1 100 

Gymnasieutbildning 4 26 760 29 210 2 450 43 815 43 015 800 

Särskola 9 751 10 011 261 15 017 15 017 0 

Vuxenutbildning 1 560 2 375 814 3 562 3 562 0 

Mistelns kök (f äldre) 1 622 2 115 493 3 173 3 173 0 

Flyktingmottagande 5 166 829 664 1 244 4 244 -3 000 

Gemensam verksamhet 6 4 763 5 233 470 7 850 7 700 150 

             

Barn- och utbildning 154 516 162 161 7 645 243 242 245 992 -2 750 

 

Sammanfattande kommentarer till 

delårets resultat och årsprognos 

Det förväntade ekonomiska resultatet för 

barn- och utbildningsnämnden 2020 är 250 

tkr. bortsett från den delvis ofinansierade 

integration och SFI. 

 

Underskottet inom integration och SFI 

beräknas bli 3 000 tkr. Enligt tidigare 

besked kommer den posten att justeras i 

samband med årsbokslutet. 

 

 

Kommentarer 

1. Färre nämndsmöten än budgeterat 

2. Lägre lönekostnader än beräknat, pga. 

pandemin 

3. Större stödbehov än budgeterat 

4. Lägre kostnader än prognostiserat 

5. Underskottet inom integration och SFI 

beräknas bli – 3 000 tkr. Enligt tidigare 

besked kommer den posten att justeras 

i samband med årsbokslutet. 

6. Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt 

stöd, ej genomförd fortbildning 
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Socialnämnden 
 

Nämnd/förvaltning 2020   2020   

inkl semesterlöneskuld   Jan-Aug     Helår   

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

             

Socialnämnd 467 445 -22 668 668 0 

Socialförvaltningen gemensamt 2 922 3 995 1 072 5 992 5 192 800 

Gemensamt IFO 2 899 3 463 564 5 195 5 195 0 

Utredningsenheten 18 273 13 111 -5 163 19 666 23 716 -4 050 

Arbetsmarknad och försörjning 11 549 11 747 198 17 620 18 120 -500 

Öppenvårdsenheten 3 730 3 830 100 5 745 5 745 0 

EKB 2 266 2 821 556 4 232 4 232 0 

Gemensamt vård o omsorg 5 255 7 167 1 912 10 751 8 751 2 000 

Äldreomsorg 59 079 56 249 -2 831 84 373 88 373 -4 000 

VFF 40 225 38 500 -1 725 57 750 58 650 -900 

Hälso och sjukvård 10 409 10 252 -157 15 378 15 628 -250 

Socialpsyk VFF Bistånd 13 453 16 420 2 967 24 630 22 030 2 600 

Sjuklön pga Covid 19         -1 800 1 800 

Socialstyrelsen Covid 19         -2 500 2 500 

RUR             

Resultat 170 527 168 000 -2 527 252 000 252 000 0 

 

Sammanfattande kommentarer till 

delårets resultat och årsprognos 

Socialförvaltningen gemensamt redovisar 

ett överskott per sista augusti på 1 072 tkr 

vilket dels beror på vakanta tjänster dels 

beror på att budget för oförutsedda 

kostnader inte har behövt tas i anspråk. Vi 

har tillsammans med Arboga anställt en 

medicinsk ansvarig sjuksköterska som 

började sitt arbete 200701. Tjänsten som 

IT-strateg har varit vakant hela året p.g.a. 

föräldraledighet och personen har nu sagt 

upp sig. Vi avvaktar att anställa denna tjänst 

då det ekonomiska läget är osäkert. 

 

Vård- och omsorg har kraftigt ökade 

kostnader på grund av Covid-19 för: 

• Introduktioner av timvikarier. 

• Lön till timanställda har ökat med ca 

1 200 tkr jämfört med tidigare år. 

• Sjukfrånvaron har varit hög. 

• Mer personalkrävande bemanning. 

Personal kan inte arbeta i flera 

verksamheter och enbart anvisad 

personal arbetar kring misstänk 

smittade. Bemanning på 

barriärsavdelning och sluss är utöver 

ordinarie bemanning. Kostnad för 

barriärvård under perioden är 290 tkr 

medan sluss 195 tkr, dessa kostnader 

är medräknade i kostnader för covid-

19 nedan. 

• Ökat beställning av skyddsmaterial. 

• På grund av covid-19 har kostnader 

bara för extrabemanning (ca 750 tkr), 

skyddsutrustning (ca 640 tkr) och 

andra kringkostnader (ca 130 tkr) 

under perioden landat på ca 1 520 tkr. 

 

Minskade kostnader för: 

• Kontaktpersoner som prognostiserar 

ett överskott på 1 000 tkr. Vi har också 

upptäckt och avslutat felaktiga 

utbetalningar för ärenden som inte 

avslutats. Flera uppdrag har på pausats 

pga. Covid-19 då kontaktpersonerna är 

över 70 år.   

• Kostnader för färdtjänst och 

riksfärdtjänst har minskat, troligen en 

följd på Covid-19 vilket kan antas 
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fortsätta under resten av året. Prognos 

på helår innebär ett överskott på 1 000 

tkr. 

• Boendestöd har för liten personalstyrka 

medan Tallåsgården har en 

övertalighet. Dessa verksamheter har 

fått ett gemensamt uppdrag varför 

prognos på helår innebär ett överskott 

på 300 tkr. Detta överskott kommer 

delfinansiera en sjätte 

biståndshandläggare. 

• Kostnader för internat har en prognos 

på ca +250 tkr på helår i positivt 

resultat. En ny plats har tillkommit 

från augusti. 

• Minskade kostnader för avlösarservice, 

ledsagning och fritids inom LSS har en 

prognos på 300 tkr på helår i positivt 

resultat. 

• Totalt innebär de minskade 

kostnaderna ett positivt resultat på 

dessa områden uppskattat till ca 2 500 

tkr. 

 

Vissa kostnader har tillkommit efter att 

budget beslutades varför det saknas budget 

för dessa: 

• Arbetsledare på Lärken/Juvelen. 

• Näckrosens gruppbostad har ökat från 

3 boende till 5, detta innebär att 

bemanningen ökats med 1,0 åa utöver 

budget. 

• Två nya ärenden inom personlig 

assistans. 

 

IFO, Individ och familjeomsorgen har höga 

kostnader för: 

• Placeringar vuxna samt barn och unga 

då enheten har ett ökat antal beviljade 

missbruksbehandlingar på HVB för 

vuxna. Det finns pågående placeringar 

i konsulentstödda familjehem av barn 

med omfattande behov som gjordes 

förra året och som fortsätter. 

Öppenvården ställer om sin 

verksamhet för att försöka överta dessa 

familjehem i egen regi. 

• Under perioden jan-augusti har vi haft 

fem skyddsärenden av våldsutsatta 

kvinnor och barn samt en nyplacering 

av mor och ett nyfött barn på ett 

utredningshem och där budget saknas. 

• Ekonomiskt bistånd har sedan 2017 

gradvis ökat, antalet biståndshushåll 

ökar till viss del men framförallt är det 

kostnaderna per hushåll som ökat. 

Större hushåll medför högre kostnader. 

Vi kan från maj månad se ökade 

kostnader utifrån covid-19. Även fast 

det varit förändringarna i a-kassan och 

andra ersättningssystem prognostiserar 

vi ändå att kostnaderna kommer att öka 

redan 2020. Långbidragstagare 

prioriteras till 

arbetsmarknadsverksamheten. 

 

Individ och familjeomsorg har kraftigt 

ökade kostnader på grund av Covid-19 för: 

• Försörjningsstöd. 

• Placeringar av barn och unga, vuxna 

samt skyddsplaceringar. 

 

Prognosen för året är +/- 0. Utfallet per sista 

augusti visar ett underskott på 500 tkr som 

prognostiseras tas igen under resterande 

månader. Det egentliga underskottet är ca 

4 500 tkr men det balanseras av diverse 

statsbidrag, ersättningar mm. De största 

bidragen är 500 tkr till utveckling av 

demensvården, Covid-19 kostnader 2 500 

tkr samt sjuklöner april – juli 1 800 tkr. 
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Finansförvaltning 
 

Finansiella poster 2020   2020   

    Jan-Aug     Helår   

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

             

Skatteintäkter             -252 890 -258 425 -5 535 -387 637 -378 537 -9 100 

Kommunalekonomisk 

utjämning 
-142 164 -126 527 15 638 -189 790 -205 490 15 700 

Utdelning aktier, andelar -2 954 -2 667 287 -4 000 -4 381 381 

Personalförsäkringar       -14 935 -13 581 1 354 -20 372 -21 872 1 500 

Pensionskostnader          19 612 21 185 1 573 31 777 30 277 1 500 

Avskrivning                -9 93 102 140 140 0 

Räntekostnader             1 307 865 -443 1 297 1 897 -600 

Ränteintäkter              -155 -143 12 -215 -215 0 

Momsbidrag -1 272 -1 333 -61 -2 000 -2 000 0 

Borgensavgifter -713 -667 46 -1 000 -1 000 0 

Reavinst fastighetsförsäljning -264 0 264 0 -3 664 3 664 

Interna kapitalinkomster   -1 460 -3 000 -1 540 -4 500 -5 500 1 000 

Övriga finansiella poster -298 -533 -236 -800 -400 -400 

Ers höga sjuklönekostnader -3 457   3 457 0 -2 055 2 055 

Finansförvaltning -399 651 -384 733 14 918 -577 100 -592 800 15 700 

 

Sammanfattande kommentarer till 

delårets resultat och årsprognos 

Finansförvaltningen prognostiseras på 

helår att avvika +15 700 tkr jämfört med 

budget. 

 

Avvikelserna beror dels på en försämrad 

skatteunderlagsprognos som påverkar 

skatteintäkterna negativt med -9 100 tkr 

och utökade statsbidrag med 15 700 tkr till 

stor del beroende på pandemin. 

Personalomkostnadspålägg ger ett positivt 

överskott med 1 500 tkr. Kommunens 

pensioner beräknas i dagsläget ge ett 

överskott på 1 500 tkr. 

  

Exploateringsintäkter budgeteras inte. En 

rättning avseende tidigare år gällande 

felaktigt bokförda exploateringsintäkter för 

tomtförsäljningen i Skillinge, ger en 

positiv avvikelse på 3 400 tkr och 

ytterligare intäkter på 264 tkr ger totalt en 

positiv avvikelse på 3 664 tkr.  

 

Kommunen har fått 3 800 tkr i ersättning 

från Försäkringskassan för höga 

sjuklönekostnader. 1 800 tkr har 

Socialförvaltningen redovisat i sin prognos 

och de resterande 2 000 tkr beräknas som 

ett överskott i kommunen och de kommer 

att fördelas med 1 800 tkr på Barn- och 

utbildningsnämnden och 200 tkr på 

Kommunstyrelsen. 

 

På grund av tidigare genomförda 

investeringar ökar kapitalkostnaderna totalt 

inom kommunen med 3 800 tkr efter 

uppföljning och aktiveringar gjorda vid 

årsskiftet 2019 och hittills i år. 

För att täcka dessa ökade kapitalkostnader 

ligger det 1 000 tkr budgeterat på finansen. 

På grund av den ökade investeringstakten, 

så räcker inte denna miljon längre, så totalt 

inom kommunen saknas det budget för 

2 800 tkr i ökade kapitalkostnader.
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Delårets resultat och årsprognos 
bolagen 
 

Kungsörs Fastighet AB 

Budgeten för de åtta första månaderna av 

2020 visar ett överskott på 2 178 tkr. Vi 

redovisar dock ett överskott på 7 265 tkr. 

Vår budget för 2020 visar ett överskott på 

3 266 tkr och vår prognos på 2020 landar 

på ett överskott på 5 500 tkr. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Resultatet för perioden januari-augusti 

2020 visar ett överskott på 226 tkr. 

Resultatet överstiger budget, vilket 

förklaras bland annat av följande poster: 

• Lägre förbrukning av el och värme än 

budgeterat i bolagets fastigheter  

• Reducering av sociala- och 

sjuklönekostnader pga. Covid 19 

• Lägre finansiella kostnader än 

budgeterat då marknadsräntan sjunkit 

under perioden 

  

Bolaget har under året haft en halverad 

underhållsbudget för fastighetsbeståndet. 

Detta bidrar till ett bättre resultat men 

påverkar standarden i fastigheterna 

negativt. Bolaget har haft kostnader för 

uppdrag som ej fanns med i budget, bl a att 

administrera kommunens fordonsflotta 

vilket medfört kostnader på 238 tkr, 

kostnader för Covid 19 samt kostnader för 

feriearbetare under sommaren  

 

Prognosen för helåret förväntas bli bättre 

än budget, vilken är -4 500 tkr. Prognosen 

är dock svår att fastställa på grund av den 

rådande ekonomiska situationen i 

omvärlden. Anledningen till att bolaget 

förväntas gå med underskott är att bolaget 

budgeterat med en återföring av 3 500 tkr 

till kommunen enligt ett tidigare beslut, 

overheadkostnader på 1 400 tkr och att 

verksamheten har drabbats av ej 

budgeterade kostnader. 

 

Kungsörs Vatten AB 

På grund av rådande säkerhetsläge har 

bolaget förhöjda kostnader. Även Covid-19 

har orsakat förhöjda personalkostnader 

med tanke på upplärning av personal, både 

på drift och jourverksamhet. Resultatet för 

perioden januari-augusti 2020 har ett 

underskott på 424 tkr.  

 

För helåret förväntas ett resultat mot 

budget på -650 tkr. Underskottet för helåret 

2020 kommer att kunna balanseras mot 

tidigare överavskrivningar. 

Då låneskulden i bolaget för närvarande 

uppgår till 141 000 tkr fordras inte stora 

ränterörelser för att det skall få avgörande 

ekonomiska konsekvenser. 

 

Kungsörs Grus AB 

Resultat efter finansiella poster tom 

augusti, 4 102 tkr. 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Helårsprognosen för förbundet bedöms bli 

ett positivt resultat på 141 tkr. På 

driftbudgeten prognostiseras ett överskott 

på 161 tkr varav 81 tkr är budgeterat 

resultat motsvarande 1 % av 

kommunbidraget. Prognosen för den 

finansiella delen är ett underskott med 20 

tkr. 
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Investeringar 
 

Projekt Utfall augusti 

Resecentrum 877 

Projekt Skäggdoppingvägen 758 

Inköp silon Gösen 7 686 

Projekt Ringvägen 534 

Mark Kvarteret Frode 337 

Inventarier Förskolan 315 

IFO verksamhetsbil EBU 65G 284 

Bil FAJ 66B Vaktmästare 259 

Inventarier ny skola 248 

Ombyggnad Centrum Etapp 1 111 

Skolgårdsutrustning förskolor 104 

Investeringar Lärken 77 

Nybyggnad Södergården 65 

Viewboard interactiv Kommundir 60 

Elljusspår Valskog belysning 47 

Omb. övergångsställe Kungsg 42 

Yttre förråd förskolor 4 

Exploatering Skillinge -110 

Projekt Rörgränd -671 

  

  
Summa investeringar 4 027 

  
Varav exploatering -110 

 

Lån- och borgensåtaganden 
Det finns ingen låneskuld i kommunen. 

Kommunen borgar för totalt 693 417 tkr 

för lån upptagna av VAFAB Miljö (6 873 

tkr), Kungsörs Fastighets AB (134 750 

tkr), Kungsörs Kommun Teknik AB 

(405 080 tkr), Kungsörs Vatten AB 

(141 000 tkr) samt Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (5 705 tkr).
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Resultaträkning 
 

(Tkr) Not Kommun Kommun Budget Helårs Kommun Koncern Koncern Koncern 

  
   2020-08  2019-08 2020 

prognos 

2020 
2019  2020-08  2019-08 2019 

                    

Verksamhetens 1                 

intäkter   48 923 64 247 71 078 77 178 99 908 110 447 135 331 182 129 

Verksamhetens                   

kostnader 2 -419 349 -411 109 -634 916 -645 162 -637 171 -455 220 -456 098 -694 225 

Avskrivningar 3 -4 854 -2 682 -6 762 -7 500 -4 474 -22 935 -18 160 -29 485 

Verksamhetens 

nettoresultat 
  -375 280 -349 544 -570 600 -575 484 -541 737 -367 708 -338 927 -541 581 

                    

Skatteintäkter 4 252 890 254 755 387 637 378 537 382 401 252 890 254 755 382 401 

Gen. 

statsbidrag, 

skatteutjämning 

5 142 164 110 775 189 790 205 490 165 668 142 164 110 775 165 668 

Finansiell intäkt 6 25 604 23 125 32 887 41 087 40 491 27 859 25 917 44 285 

Finansiell 

kostnad 
7 -21 007 -26 002 -33 214 -32 314 -38 668 -23 250 -28 406 -42 286 

Extraordinära                    

poster   0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTAT   24 371 13 109 6 500 17 316 8 155 31 955 24 114 8 487 
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Kassaflödesrapport 
 

(Tkr) Not Kommun Kommun 

    2020-08-31 2019-08-31 

        

Den löpande verksamheten:       

Årets resultat   24 371 13 109 

Realisationsvinster   0 0 

Reaförluster   0 0 

Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten 8 7 827 4 977 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

rörelsekapitalförändring 
  32 198 18 086 

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:       

Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.   0 -110 

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar   11 906 17 326 

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder   69 922 -27 067 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   114 026 8 235 

        

Investeringsverksamheten:       

Investering i materiella anläggningstillgångar   -4 027 -3 409 

Investering i finansiella anläggningstillgångar   0 -127 000 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 97 

Minskning upplösning bidrag infrastruktur   237 237 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   5 000 21 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   1 210 -109 075 

        

Finansieringsverksamheten:       

Nyupptagna lån   0 0 

Minskning av långfristiga skulder   0 0 

Ökning av långfristiga fordringar   0 -30000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 -30 000 

        

Årets kassaflöde   115 236 -130 840 

        

Likvida medel vid årets början   59 771 189 208 

Likvida medel vid årets slut   175 007 58 368 
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Balanskravsresultat 
 

Balanskravet 
Balanskravet innebär att kommuner inte får 

besluta om en budget där kostnader 

överstiger intäkter. Det budgeterade 

resultatet för 2020 är plus 6 500 tkr och 

lever upp till balanskravet.  

 

Prognosen för helåret är ett positivt 

balanskravsresultat på 13 916 tkr. I 

balanskravet är exploateringsintäkter 

exkluderat med 3 400 tkr avseende 

Skillinge. 

Balansräkning 
(Tkr) Not Kommun Kommun Koncern Koncern Kommunen Koncern 

    2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 2019-12-31 

                

TILLGÅNGAR               

                

Anläggningstillgångar               

Materiella anläggningstillgångar               

Mark, byggnader och 

tekn.anläggn. 
9 127 493 58 627 670 426 559 979 130 274 742 073 

Pågående invest. Mark byggnad 9 4 034 66 098 74 457 287 180 1 355 1 355 

Maskiner och inventarier 10 17 563 7 462 159 681 13 828 19 031 145 819 

Pågående invest. inventarier 10 744 11 882 744 11 882 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 11 231 472 236 473 200 874 205 852 236 473 136 474 

Summa anläggningstillgångar   381 306 380 542 1 106 182 1 078 721 387 133 1 025 721 

Bidrag till statlig infrastruktur   7 051 7 406 7 051 7 406 7 288 7 288 

Omsättningstillgångar               

Förråd 12 680 623 714 726 679 763 

Kortfristiga  fordringar 13 34 584 37 856 51 708 50 482 46 491 49 563 

Kassa och bank 14 175 008 58 368 184 807 121 324 59 771 102 825 

Summa omsättningstillgångar   210 272 96 847 237 229 172 532 106 941 153 151 

                

SUMMA TILLGÅNGAR   598 629 484 795 1 350 462 1 258 659 501 362 1 186 160 

                

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR 
              

OCH SKULDER               

                

Eget kapital               

Eget kapital 15 318 761 310 606 409 866 398 934 310 609 335 372 

Direktbokning mot eget kapital   -480   -480   -3 -3 

Årets resultat   24 371 13 109 31 955 24 114 8 155 8 487 

Summa Eget Kapital   342 652 323 715 441 341 423 048 318 761 343 856 

                

Avsättningar               

Avsättningar för pensioner samt 

löneskatt  
16 67 690 63 436 69 899 65 622 64 236 66 591 

Andra avsättningar   0 0 3 520 3 530 0 327 

Summa avsättningar   67 690 63 436 73 419 69 152 64 236 66 918 
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Skulder               

Långfristiga skulder 17 0 0 680 930 611 430 0 611 330 

Kortfristiga skulder 18 188 287 97 644 154 772 155 029 118 365 164 056 

Summa skulder   188 287 97 644 835 702 766 459 118 365 775 386 

                

SUMMA EGET KAPITAL               

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  598 629 484 795 1 350 462 1 258 659 501 362 1 186 160 

                

Ansvarsförbindelser 19 856 351 794 374     790 116   
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Kommunövergripande 
 

Löneöversyn 

Löneöversyn för medarbetare inom 

lärarorganisationerna, akademikerförbund 

genomfördes under våren. Löneöversyn för 

sjuksköterskor påbörjades under våren och 

beräknas blir klar i oktober. För övriga 

medarbetare inom Kommunals 

avtalsområde samt OFR; allmän 

kommunal verksamhet som omfattar 

medarbetare inom administration, 

socialtjänst och många chefer inväntas nya 

kollektivavtal efter den nu påbörjade 

avtalsrörelsen. 

 

Ledarprogram, chefsdag och stöd till 

chef/ ledare 

Aktiviteter inom ledarutveckling och 

ledarträning genomfördes under början av 

året. En gemensam chefsdag hölls i början 

av i mars och en digital chefsinformation i 

början på juni. 

 

Att leda utan att vara chef 

Kompetensutvecklingsinsatser har 

genomförts för förskollärare om att leda 

andra vilket är centralt i 

förskolläraruppdraget. 

 

Förändrad organisation av kost och 

lokalvård 

HR har varit delaktig i förberedelsearbetet 

för omorganisationen av kost - och 

lokalvård som trädde i kraft 1: a augusti 

2020. 

 

Kompetensförsörjning inom skolan 

Enligt kollektivavtalen med 

lärarorganisationerna ska arbetsgivare, 

fack och medarbetare göra ett lokalt arbete 

utifrån kompetensförsörjningsbehovet. 

Arbetet tillsammans med skolan 

påbörjades under våren men fick skjutas 

upp p g a pandemin. 

 

 

 

 

 

Verktyg för att rapportera tillbud och 

arbetsskador 

Ett digitalt verktyg har införts för att 

rapportera arbetsskador och tillbud samt 

som även är ett stöd för arbetsmiljöarbetet. 

 

Revidering av pensionspolicy 

Revidering i samarbete med KPA Pension 

påbörjades under våren men blev försenad 

också med anledning av pandemin. Ett 

reviderat förslag till pensionspolicy 

kommer att presenteras under hösten. 

 

Stöd till chefer vid rehabilitering, 

arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt 

rekrytering. 

HR-avdelningens stöd till kommunens och 

bolagens chefer i dessa frågor är ett 

ständigt pågående arbete. 

 

Aspirantprogram för potentiella chefer 

Kommunen har två deltagare i det nu årliga 

chefsaspirantprogrammet för kommunerna 

i länet. Programmet påbörjades men 

pausades under våren och kommer att 

återupptas under 2021.  

 

Arbete med kompetensförsörjning och 

arbetsgivarvarumärket 

I början på mars medverkade kommunen 

med representanter från skolan på en 

karriärdag för lärare och förskollärare på 

Mälardalens högskola.  
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Sjukfrånvaro 

Korttidssjukfrånvaron ökade i takt med att 

vi fick skärpta restriktioner om att inte 

arbeta vid minsta symptom på sjukdom 

vilket inte var oväntat. Vi såg en markant 

ökning under februari och mars men 

därefter minskade korttidsjukfrånvaron till 

att efter sommaren vara på samma nivå 

som i augusti 2019. Långtidsjukfrånvaron 

har minskat under perioden och i augusti 

var 21 personer långtidssjukskrivna. 

 

Till och med augusti var den totala 

sjukfrånvaron 8,01 % varav 

långtidssjukfrånvaron var 29,53 %. I mars 

var sjukfrånvaron som högst med drygt 12 

%.  Sett till hur många medarbetare som 

var borta varje dag under perioden så var 

det 37 personer i korttidssjukfrånvaro och 

31 personer i långtidssjukfrånvaro. Under 

motsvarande period 2019 var den totala 

sjukfrånvaron 6,1 % varav 

långtidssjukfrånvaron var 29 % av denna. 

 

Personalrörlighet 

Under januari till och med augusti slutade 

60 tillsvidareanställda medarbetare och 69 

medarbetare anställdes tillsvidare.  

 

Kommunstyrelsen 
 

Personal 

Fr o m 1 augusti överfördes medarbetare 

inom måltidsenhet och lokalvård till 

kommunstyrelsens förvaltning med totalt 

38 personer. Kommunstyrelsens 

förvaltning har 73 tillsvidareanställda 

medarbetare. Könsfördelningen är 79,5 % 

kvinnor (58) och 20,5 % män (15).  Nio 

personer arbetar deltid varav åtta kvinnor 

och en man. Medelåldern är 45,7 år; 46,2 

år för kvinnor och 43,2 år för män.  

 

Den totala sjukfrånvaron t o m augusti 

2020 var 5,65 % varav 7,56 % för kvinnor 

och 0, 89 % för män. För motsvarande 

period 2019 var den totala sjukfrånvaron 

2,3 % varav 2,57 % för kvinnor och 1,77 

% för män. Ökningen i jämförelse med 

samma period 2019 beror sannolikt på 

restriktionerna i samband med pandemin 

om att inte arbeta vid minsta symptom på 

sjukdom. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Personal 

All verksamhet inom barn- och 

utbildningsförvaltningen syftar till att 

hjälpa barn, unga och vuxna att utvecklas. 

Det är också det gemensamma uppdraget 

till de olika yrkeskategorierna inom barn- 

och utbildningsförvaltningen. Uttrycket 

”Personalen är vår viktigaste resurs” har 

använts i många olika sammanhang. För 

oss gäller det i högsta grad. Behovet av 

kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Det 

gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla. Under de närmaste fem åren 

förväntas 44 personer från barn- och 

utbildningsförvaltningen gå i pension. De 

största grupperna är lärare, 16 st samt 

personal inom förskolan, 12 st. 

 

Sjukfrånvaron var under 2019 lägre än 

tidigare år. Den trenden höll också i sig i 

början av 2020 framtill att direktiven i 

samband med Coronapandemin infördes. 

Eftersom uppmaningen till samtliga var att 

stanna hemma om man kände någon form 

av symptom samt att direktiven också har 

följts ordentligt resulterade det i hög 

frånvaro under mars och april för att sedan 

minska under våren 2020. 

Årsmedelvärde: 

2017 = 5,83, 2018 = 5,98 och 2019 = 5,48 

 

Socialnämnden 
 

Personal 

Personalredovisningen augusti 2019 i 

förhållande till augusti 2020 visar att vi har 

färre tillsvidareanställda, har något lägre 

medelålder, något högre tjänstgöringsgrad 

och att något fler arbetar heltid. 

 

Sjukfrånvaron har under ett antal år 

minskat men nu 2020 ökar den igen, det är 

från mars månad ökningen blir tydlig. Det 

var i mars månad som samhällsspridningen 
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av Covid-19 började och regler för 

sjukskrivning förstärktes. Vid minsta 

förkylningssymptom skulle alla stanna 

hemma samtidigt som karensdagen togs 

bort. Dessutom fick ett antal 

utlandsresenärer vara i hemmakarantän för 

att inte riskera att smitta kollegor eller 

brukare. Vi ser sjunkande sjukskrivningstal 

från maj månad och i juli månad är 

sjukskrivningen lägre än de två föregående 

åren. 

 

Kungsörs Fastighet AB (KFAB) 
 

Personal 

Under 2020 har KFAB ersatt både 

förvaltningschef och teknisk förvaltare 

med nya anställda. I april började vår nya 

förvaltningschef och i slutet av juli vår nya 

tekniska förvaltare. 

 

Kungsörs KommunTeknik AB 
(KKTAB) 
 

Personal 

Bolaget har egna personalresurser. VD har 

sin anställning i Kungsörs kommun där 

lönen redovisas.  

Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer 

kommunens arvodesreglemente. 

Ekonomiredovisning utförs i egen regi 

samt av KFAB och löneredovisningen 

utförs av VMKF. Kungsörs 

KommunTeknik AB har under perioden 

haft 41 heltidsanställda och ett fåtal 

visstidsanställda. Könsfördelningen har 

varit 31 män och 10 kvinnor. 

Personalkostnaderna har för perioden 

uppgått till 15 189 tkr. 

 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
 

Personal 

Bolaget har egna personalresurser från den 

1 september 2016. För drift utöver den 

egna personalstaben om 6 heltid, 5 män 

och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av 

driftavdelningen inom KKTAB. VD har 

sin anställning i Kungsörs kommun där 

lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i 

styrelsen följer kommunens 

arvodesreglemente. Ekonomiredovisning 

utförs i egen regi och av KFAB. 

Lönehanteringen sköts av VMKF. 

Personalkostnaderna för perioden uppgår 

till 2 683 tkr.
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar 
 

Notförteckning kommunen 
 

(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

            

Verksamhetens intäkter Not 1     Avskrivningar Not 3     

Taxor och avgifter  10 658 10 625 
Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar  

2 782 1 585 

Hyror och arrenden  3 797 3 452 Maskiner och inventarier 
 

2 072 1 097 

Bidrag och ersättningar  28 168 44 843 Nedskrivningar   0 0 

      Summa avskrivningar 
 

4 854 2 682 

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm 

  6 300 5 327 

 

   

    

SUMMA  48 923 64 247 
      

            

Verksamhetens 
kostnader 

Not 2      
 

    

Bidrag och 
transfereringar 

 13 352 11 303  

 
    

Entreprenader och köp 
av verksamhet 

 80 375 74 164  

 
    

Lön och sociala avgifter  256 650 257 188  
     

Hyror, arrenden och 
leasing 

 38 482 37 431  

 
    

Material, avgifter, tjänster 
mm 

  30 490 31 023 Skatteintäkter Not 4     

SUMMA  419 349 411 109 
Prel. Kommunalskatt och 
inkomstskatt  

256 871 257 281 

    

Prognos avräkning för 
innevarande år   

-3 981 -2 526 

    Summa skatteintäkter  252 890 254 755 

          

    

Generella statsbidrag 
och utjämning 

Not 5     

    
Inkomstutjämningsbidrag 

 
75 459 73 474 

    Regleringsbidrag  5 894 4 055 

    Kostnadsutjämning  5 810 -4 995 

    Utjämningsavgift LSS  24 800 21 707 

    

Generella bidrag från 
staten  

18 494 5 003 

    

Kommunal 
fastighetsavgift   

11 707 11 531 

    

Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 

142 164 110 775 

 

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig  
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens  

värden.  
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(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

 
      

     

Finansiella intäkter Not 6     
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 9     

Räntor avs 
medelsplacering 

 3 098 1 468 Ingående värden 
 

178 039 105 221 

Borgensavgifter  713 686 Inköp  0 83 

Ränteintäkter på 
kundfordringar 

 11 4 Försäljningar 
  

0 0 

Kapitalkostnad/internränta  1 460 784 
Summa utgående 
värden  

178 039 105 304 

Personalförsäkring  15 008 14 577       

Övriga finansiella intäkter   5 314 5 606       

Summa finansiella 
intäkter 

 25 604 23 125 Årets avskrivningar 
 

-2 782 -1 585 

  
    

Ackumulerade 
avskrivningar   

-47 764 -45 092 

Finansiella kostnader Not 7     Totala avskrivningar 
 

-50 546 -46 677 

Räntekostnader  0 2 919  
     

Ränta på pensionsskuld  1 410 1580 Pågående projekt   4 034 66 098 

Pensionskostnader o 
arb.marknadsförsäkring 

 19 379 21 454 
Summa utg planenligt 
restvärde  

131 527 124 725 

Övriga finansiella 
kostnader 

  218 49  

 
    

Summa finansiella 
kostnader 

 21 007 26 002 
Maskiner och 
inventarier 

Not 10     

      Ingående värden 
 

47 951 35 482 

Justering för 
rörelsekapitalförändring 

Not 8     Inköp 
 

603 292 

Förändring av avsättning  3 453 2 347 Försäljning   0 -98 

Av- och nedskrivningar  4 854 2 633 
Summa utgående 
värden  

48 554 35 676 

Direktbokning eget kapital   -480 -3 
  

    

Summa  7 827 4 977 Årets avskrivningar 
 

-2 072 -1 097 

  
    

Ackumulerade 
avskrivningar   

-28 920 -27 117 

      Totala avskrivningar  -30 992 -28 214 

       
     

      Pågående projekt   744 11 882 

      
Summa utg planenligt 
restvärde  

18 306 19 344 
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(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

              

Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 11     Kassa och bank Not 14     

Aktier och andelar, tkr      Handkassor  35 36 

Kungsörs Grus AB  30 30 Bank   174 973 58 332 

Kommunaktiebolaget 
 

1 1 Summa kassa och bank  175 008 58 368 

VAFAB Miljö AB 
 

1 777 1 777       

Kungsörs Kommunföretag 
AB  

68 148 68 148 Eget kapital Not 15     

Inera 
 

42 42 Ingående eget kapital 
 

318 761 310 609 

Mälarskog Insatskonto 
 

7 7 Årets resultat 
 

24 371 13 109 

Västmanlands Tolkservice 
 

13 13 
Direktbokning mot eget 
kapital 

  -480 -3 

Kommuninvest, 
ekonomisk förening  

7 442 7 442 Summa  342 652 323 715 

Kooperativ utveckling 
Västmanland  

1 1       

Nätverk för byggnadsvård 
 

10 10 
Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 16     

Obligationer 
 

122 000 127 000 
Ingående skuld 
kommunen  

64 236 61 089 

Insatskonton   1 1 Årets nyintjänande 
 

1458 1 573 

Summa aktier och 
andelar  

199 472 204 472 
Löneskatt på årets 
nyintjänande  

354 382 

Statlig infrastruktur 
bidrag  

7 051 7 407 
Finansiell kostnad på 
skuld  

1135 1 271 

Långfristiga fordringar Not 11     
Löneskatt på finansiell 
kostnad  

275 308 

KKAB  800 800 
Avsättning 
förtroendevalda  

49 113 

Förlagslån Kommuninvest  1 200 1 200 
Löneskatt 
förtroendevalda  

12 27 

Revers KKTAB  30 000 30 000 Fåp brandmän 
 

67   

Summa långfristiga 
fordringar 

 32 000 32 000 Löneskatt Fåp brandmän 
  

16   

      
Utgående avsättning 
kommunen  

67 602 64 763 

Exploatering Not 12 679 623 
      

      Ingående skuld VMKF  
2 346 3 429 

Kortfristiga fordringar Not 13     Årets förändring  70 -1068 

Upplupen skatteintäkt  3 752 7 391 Löneskatt VMKF IB  569 832 

Övriga kortfristiga 
fordringar 

  30 832 30 465 Årets löneskatt VMKF 
  

17 -259 

Summa kortfristiga 
fordringar 

 34 584 37 856 
Utgående avsättning 
VMKF  

3 002 2 934 

          

    Summa avsättningar  67 689 63 436 
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(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

            

 

   

    
Panter och 
ansvarsförbindelser 

Not 19     

      
      

      Ingående balans  131 269 137 359 

      Ränteuppräkning  626 586 

      Basbeloppsuppräkning  3 002 3 019 

      Gamla utbetalningar  -5 075 -5 315 

      Övrig post   702 174 

  
    

Pensionsförpliktelser 
exkl löneskatt 

 130 524 135 823 

      Förtroendevalda  600 473 

      Löneskatt  31 665 32 950 

      
Löneskatt 
förtroendevalda 

  145 115 

  
    

Totalt 
pensionsförpliktelser 

 162 934 169 361 

Kortfristiga skulder Not 18           

Leverantörsskuld  11 069 10 359 Aktualiseringsgrad  95% 95% 

Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 6 330 5 933       

Upplupen pension 
individuell del 

 9 011 9 160 
Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter 

     

Upplupna sociala avgifter  7 816 7 364 
Borgensförbindelser 
kommunägda företag 

 693 408 624 986 

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 9 200 9 615 Förlustansvar egna hem   9 27 

Semesterlöneskuld  11 256 7 768 
Summa 
borgensförbindelser 

 693 417 625 013 

Övriga kortfristiga skulder  115 807 30 697 
    

    

Interimsskulder   17 798 16 748 
Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 856 351 794 374 

Summa kortfristiga 
skulder 

 188 287 97 644 
  

    

 
     

      
 

     
      

 
     

      
 

     
      

 
     

      
 

           
 

           

        
 

  

Pensionsavsättning 
Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år 
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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en 

solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 291 kommuner och regioner som 

per 2020‐06‐30 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingått likalydande borgensförbindelser.  

 

Mellan samtliga medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan 

medlemmarna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive 

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 

AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.  

 

Vid en uppskattning av den finansiella 

effekten av Kungsörs kommuns ansvar 

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 

noteras att per 2020‐06‐30 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 525 299 975 763 kronor 

och totala tillgångar till 528 168 526 379 

kronor. Kungsörs kommuns andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 776 597 

551 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 781 800 910 

kronor.
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Notförteckning koncernen 

(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

              

Verksamhetens intäkter Not 1     Skatteintäkter 
Not 
4 

    

Taxor, avgifter, 
 

    
Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt  

256 871 257 281 

hyror och arrenden 
 

114 878 124 630 
Prognos avräkning för 
innevarande år 

  -3 981 -2 526 

Bidrag och ersättningar  28 168 44 867 Summa skatteintäkter  252 890 254 755 

Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm  

14 077 13 006  

 
    

Elimineringar 
  

-46 676 -47 172 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

Not 
5 

    

Summa verksamhetens 
intäkter 

 

110 447 135 331 Inkomstutjämningsbidrag 

 

75 459 73 474 

 
     Regleringspost  5 894 4 055 

 
     Kostnadsutjämning  5 810 -4 995 

Verksamhetens 
kostnader 

Not 2     Generella bidrag fr staten  18 494 21 707 

Bidrag och tranfereringar 
 

13 352 11 303 Utjämningsavgift LSS  24 800 5 003 

Entreprenad och köp av 
verksamhet  

127 903 140 435 Kommunal fastighetsavgift   11 707 11 531 

Lön och sociala avgifter 

 

278 001 277 889 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 142 164 110 775 

Hyror, arrenden och 
leasing  

38 622 37 547       

Material, avgifter, tjänster 
mm  

44 018 36 096 Finansiella intäkter 
Not 
6 

    

Elimineringar 
  

-46 676 -47 172 
Aktieutdelning 
kommunägda bolag  

    

Summa verksamhetens 
kostnader 

 

455 220 456 098 Ränteintäkter 

 

3 190 1 676 

      Övriga finansiella intäkter   24 669 24 241 

Avskrivningar Not 3     
Summa finansiella 
intäkter 

 27 859 25 917 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

19 295 15 169 
  

    

Maskiner och inventarier  3 640 2 991 Finansiella kostnader 
Not 
7 

    

Nedskrivningar   0 0 Räntekostnader 
 

3 553 6 043 

Summa långfristiga 
fordringar 

 22 935 18 160 Övriga finansiella kostnader   19 697 22 363 

 

   

    
Summa finansiella 
kostnader 

 23 250 28 406 

            

            

       
 

    

       
 

    

       
 

    

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig  
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens  
värden.  
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(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 
9 

    
Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 
11 

    

Ingående värden 
 

1 092 
535 

964 835 Aktier och andelar, tkr 
 

    

Inköp 
 

983 17 896 
Andelar i andra 
koncernbolag  

68 178 68 178 

Försäljningar   0 0 Andelar i andra företag  9 294 9 294 

Summa utgående 
värden  

1 093 
518 

982 731 
Andra långfristiga 
värdepappersinnehav  

122 202 127 180 

Årets avskrivningar 
 

-16 152 -14 790 
Andra långfristiga 
fordringar  

32 000 32 000 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-321 468 
-303 
144 

Elimineringar 
  

-30 800 -30 800 

Totala avskrivningar 
 

-337 620 
-317 
934 

Summa aktier och 
andelar  

200 874 205 852 

 
     Statlig infrastruktur 

 
7 051 7 406 

Nedskrivningar 
 

-104 894 
-104 
893 

Förråd Not 
12 

714 726 

Pågående projekt   93 879 287 255 
       

Summa utg planenligt 
restvärde  

744 883 847 159 Kortfristiga fordringar 
Not 
13 

    

 
     Kundfordringar  9 910 9 408 

Maskiner och 
inventarier 

Not 
10 

    Momsfordran  2 078 1 585 

Ingående värden 
 

217 586 49 852 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 13 505 11 490 

Inköp  1 818 9 242 Upplupen ränteintäkt  0 0 

Försäljning   -134 -3 240 Upplupen skatteintäkt  7 234 7 391 

Summa utgående 
värden  

219 270 55 854 
Övriga kortfristiga 
fordringar 

 21 622 24 532 

      Elimineringar   -2 641 -3 924 

Årets avskrivningar 
 

-6 784 -3 085 
Summa kortfristiga 
fordringar 

 51 708 50 482 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-71 715 -38 941 
 

      

Totala avskrivningar 
 

-78 499 -42 026 Kassa och bank 
Not 
14 

    

 
     Handkassor 

 
35 36 

 
     Bank 

 
276 757 121 288 

Pågående projekt   19 652 11 882 Elimineringar   -91 985   

Summa utg planenligt 
restvärde  

160 423 25 710 Summa kassa och bank  184 807 121 324 

 
 

    
       

  
    Eget kapital 

Not 
15 

    

      Ingående eget kapital 
 

409 866 398 937 

  
    Direktbokn.mot eget kapital 

 
-480 -3 

      Årets resultat   31 955 24 114 

      Summa eget kapital  441 341 423 048 
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(Tkr) Not 2020 2019 
 

Not 2020 2019 

            

Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
16 

    Kortfristiga skulder 
Not 
18 

    

Avsättningar för 
pensioner samt 
löneskatt 

 

67 750 63 500 Leverantörsskuld 

 

20 713 23 435 

Andra avsättningar 
  

5 669 5652 
Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 6 420 8 139 

Summa avsättningar 
 

73 419 69 152 
Upplupen pension 
individuell del 

 9 206 9 160 

  
    Upplupna sociala avgifter  7 909 7 444 

Långfristiga skulder 
Not 
17 

    
Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 9 200 9 766 

Låneskulder 
 

711 730 642 230 Semesterlöneskuld  11 422 7 879 

Elimineringar 
  

-30 800 -30 800 Övriga kortfristiga skulder  122 066 64 255 

Summa långfristiga 
skulder  

680 930 611 430 Interimsskulder  62 462 28 874 

      Elimineringar   -94 626 -3 923 

  
    

Summa kortfristiga 
skulder 

 154 772 155 029 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god 

redovisningssed, i överensstämmelse med 

Kommunallagen, Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning samt enligt 

anvisningar från Rådet för kommunal 

redovisning. Undantag kommenteras 

nedan. 

 

Periodiseringar 
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, 

sparade semesterdagar, ferielöner, 

okompenserad övertid, skatteintäkter och 

statsbidrag har bokförts på den period de 

bedöms tillhöra. Det som avser perioden 

januari-augusti och som inte har bokförts 

skarpt har antingen skuldbokförts eller 

fordringsförts för att bokföras på rätt 

period.   

 

Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts i form av 

procentuella personalomkostnadspåslag i 

samband med löneredovisningen enligt 

följande: 

 

Anställda samt uppdragstagare med minst 

40 procent tjänstgöring 38,98 procent. 

Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent. 

 

Pensionskostnader och 
pensionsskuld 
Kommunen tillämpar blandmodellen och 

redovisningen har skett enligt anvisningar 

från Rådet för kommunal redovisning. 

 

Hela den individuella delen enligt KAP-

KL utbetalas till individuell förvaltning. 

Den del som avser perioden jämte 

löneskatt har skuldbokförts och belastar 

resultatet för utbetalning under kommande 

perioder. 

 

Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 

har jämte löneskatt upptagits som ansvars-

förbindelse. 

 

Kapitalkostnader 
De interna kapitalkostnaderna debiteras 

med rak ränta till en räntesats av 1,5 

procent. Räntan debiteras månaden efter att 

anläggningen tagits i bruk. Planenliga 

avskrivningar har beräknats på 

tillgångarnas ursprungliga netto-

anskaffningsvärden. Avskrivningar har 

påbörjats månaden efter anläggningen 

tagits i bruk.  

 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har upptagits till 

ursprungligt anskaffningsvärde minskat 

med eventuella investeringsbidrag, 

försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet 

ingår inga lånekostnader. 

 

Som anläggningstillgång betraktas 

anskaffning av tillgång till minst ett 

basbelopp i anskaffningskostnad exklusive 

moms och med en ekonomisk livslängd på 

minst tre år. Planenliga avskrivningar har 

beräknats på tillgångarnas 

nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som 

understiger ett basbelopp eller har kortare 

ekonomisk livslängd än tre år betraktas 

som korttidsinventarier och kostnadsförs 

direkt över resultaträkningen. 

 

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på 

ett separat konto för varje anläggningstyp 

samt ett separat konto för ackumulerade 

avskrivningar för varje anläggningstyp. 

Avskrivningar påbörjas månaden efter 

anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten 

görs inga avskrivningar. 

 

Komponentavskrivningar har börjat 

tillämpas från och med september månad 

2020 på fastigheter, gator och vägar. 

 

Klassificering av finansiella 
tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är 

klassificerade som omsättningstillgångar. 

 

Avvikelser  
Avvikelser från gällande 

rekommendationer och god redo-

visningssed: 
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Kostnad för timanställda och 

efterrapporterad OB (när man inte följer 

schemat) avseende augusti utbetalas och 

bokförs senare perioder 2020. 

 

Kommunen har inte utrett klassificering av 

exploateringstillgångar. I dagsläget ligger 

all exploatering som anläggningstillgång. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2020-10-12  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 
(KS 2020/350) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2020 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 17,3 miljoner kronor (10,8 miljoner kronor 
bättre än budgeterat). Prognostiserat balanskravsresultat är 13,9 
miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet för kommunen 
finns exploateringsintäkter på 3,4 miljoner kronor vilka ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 5,1 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli minus 4,9 
miljoner kronor i verksamheterna medan den finansiella 
verksamheten går mer ett överskott på 15,7 miljoner kronor; 
- Barn- och utbildningsnämnden -2,8 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen – 2,1 
- Finansiering +15,7 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +5,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  -4,5 
- Kungsörs Vatten AB -0,7 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,14 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 4,0 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 

augusti 2020 
 

Beslut Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till 
kommunstyrelsen: 

 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2020 med godkännande till handlingarna. 
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Coronapandemins påverkan på delårets verksamhet  
Sedan den 11 mars har vård och omsorg, på grund av den pågående samhällsspridningen av covid-
19, haft stort fokus på att undvika att smitta kommer in på våra boenden samt att undvika 
smittspridning. Basala hygienrutiner har varit i allas fokus. All verksamhet och medarbetare ställde 
snabbt om sig till de nya förutsättningarna. Stort arbete har lagts ner på att säkerställa att vi har 
tillgång till skyddsutrustning. Vi har samarbetet med ett lokalt företag som nu även fått godkännande 
för att deras visir kan användas som flergångsvisir. Detta är mycket glädjande att vi fått detta 
godkännande då riktlinjerna nu är att godkännande krävs för att få använda visiren vid flera tillfällen. 
 
I spåren av Corona pandemin har fortlöpande information kommit via media att pandemins 
konsekvenser med arbetslöshet, hemarbete och social distansering leder till ökad psykisk ohälsa, 
missbruk av alkohol, droger och spel samt våld i nära relationer. Man beräknar bl.a. att våld i 
hemmet ökat med 30 %. Huruvida detta förhållande gäller i Kungsör vet vi inte men vi kan se 
stigande siffror vad gäller kostnader för placeringar både vad gäller barn och unga samt vuxna. Vi 
har också haft fler skyddsplaceringar under första halvåret 2020 än under hela 2019. Så det är rimligt 
att anta att pandemin även påverkat de boende i Kungsör negativt inom flera livsområden. 
 
Vi gör stora underskott på placeringar och försörjningsstöd men som redovisas i den ekonomiska 
redovisningen balanseras detta av överskott på andra konton. Bl.a. har kostnader för färdtjänst samt 
kontaktpersoner minskat markant under pandemin. 
 
Barn och ungdomsvård 
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Vuxenvård 

 
 
Arbetslösheten i Kungsör har under coronapandemin utvecklats enligt följande: 
 
 Mars April Maj Juni Juli Augusti 
Alla 10,2 % 10,7 % 11,6 % 12,6 % Ej rapporterat 12,3% 
18 – 24 år 14 % 16,1 % 16,3 % 21,2 %  18,1% 
Utrikes födda 31 % 31,6 % 33,4 % 34,4 %  34,1% 
Inrikes födda 5 % 5,5 % 5,9 % 7 %  6,6% 

 
Hur denna arbetslöshet kommer att påverka behovet av försörjningsstöd är svårt att prognostisera då 
fler av de arbetslösa är medlemmar i a-kassan. Ökningen av antalet arbetslösa är dock högst bland de 
unga som kanske inte är fullt ut försäkrade. Det vi redan kan se är dock att kostnaderna för 
försörjningsstöd skjuter i höjden. 
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Omvärld- och framtidsanalys  
Förvaltningsövergripande 
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild: 
 
Rätt hjälp, på rätt tid och på rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad 
 
Genom förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt ska socialtjänsten i 
Kungsörs Kommun skapa förutsättningar för invånarna att leva ett bra och självständigt liv. 
 
Varje dag ska vara en bra dag! 
 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och antalet 
externa placeringar. Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en stor ökning av 
antalet placerade barn och unga samt vuxna. Inom Arbetsmarknad och försörjning ser vi stora 
utmaningar i och med ett ökat antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, 
större behov av stödinsatser och längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. 
Den senaste tiden har vi också observerat att ett antal familjer med sociala problem flyttat in i 
Kungsör från Stockholmsförorter vilket också påverkar försörjningsstödets storlek. 
 
En stor utmaning är integrationen. Svenskfödda personer i arbetsför ålder minskar och hela ökningen 
av antalet personer i denna ålder består av utrikesfödda. Detta samtidigt som varje person i arbetsför 
ålder behöver försörja allt fler i åldern 0–19 samt 65 och äldre.  
En oerhört strategisk fråga blir därför att i samverkan inom kommunen arbeta för att så snabbt som 
möjligt integrera de utrikesfödda i samhället och arbetslivet. Det är en viktig fråga så att 
kompetensförsörjningen ska säkras och bromsa behov av ekonomiskt bistånd. 
 
Det stora gapet mellan kommunernas behov av resurser och de resurser som framöver kommer att 
behövas för att klara välfärdsuppdraget innebär stora påfrestningar för kommunerna att hitta nya sätt 
att hantera välfärdsuppdraget. Nedan visas en bild på hur detta såg ut innan pandemin påverkade 
skatteintäkterna på så vis att antalet arbetade timmar minskat markan vilket betyder att gapet nu är 
betydligt större mellan utgifter och intäkter för hela den kommunala sektorn. 
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Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att kunna 
möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår därför och 
ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har påbörjats. 
 
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist 
på i princip alla personalkategorier. Dessutom är det femtio pensionsavgångar de kommande fem 
åren. Vi har nyrekryterat ett antal socialsekreterare som haft längre erfarenhet än de som avslutat och 
glädjande nog ser vi att vi har många sökanden både till enhetschefstjänster och arbetsmarknads-
konsulenttjänster. 
 
”Äldreomsorgsplan 2019–2035 Kungsörs kommun - inklusive viljeinriktning för välfärdsteknik” är 
beslutad liksom ”Välfärdsteknikplan 2020–2025” vilka båda utgör grunden för både politiska och 
verksamhetsmässig utvecklingen av äldreomsorgen både på kort och lång sikt. Corona pandemin har 
försenat en del av utvecklingsarbetet varför ledningen behöver fokusera på utvecklingsfrågorna 
under hösten. 
 
Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 
En generell utmaning, såväl inom vår egen organisation som i Sverige i övrigt, är kompetens-
försörjningen. I ett läge där det är brist på de flesta personalkategorier inom verksamheten är det 
svårare att hitta rätt kompetens och att behålla personal och chefer. Att vara en attraktiv arbetsgivare 
blir alltmer en viktig framgångsfaktor när det gäller rekrytering av kompetent personal samt att 
behålla de medarbetare som redan finns i våra verksamheter. 
 
Översyn av huvudmannaskapet 

• Socialministern har aviserat att en översyn av missbruksvården i stort ska göras.  
• Beslut på SKR kongress nov 2019; ”att styrelsen ges i uppdrag att verka för en översyn av 

huvudmannaskapsfrågan för missbruks- och beroendevården”. 
• Spelberoende – fokus på uppföljning 
• Folkhälsomyndigheten följer upp implementeringen i kommuner och regioner  
• Spelbolagen granskas/följs upp vad gäller ansvar för riskspelande, stort fokus på reklam, 

marknadsföring. 
 
Överenskommelse om psykisk hälsa 2020 

• Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor ska 
fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt 
långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området.  

• 2 000 000 kronor för att hantera administration av överenskommelsen, fördelning av medel 
och för att ta fram anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i 
överenskommelsen ska redovisas.  

• 20 000 000 kronor tilldelas SKR för att stödja fortsatt utvecklingsarbete. 
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Välfärdskommissionens arbete startade den 04 februari 2020  
Regeringens nybildade Välfärdskommission ska stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla 
välfärdstjänster av god kvalité i framtiden. Representanter från stat, kommuner, regioner och centrala 
arbetstagarorganisationer sitter med i kommissionen. Det är fyra områden som kommissionen 
särskilt ska prioritera: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, digitalisering, styrning samt effektivt 
nyttjande av offentliga resurser.  
Regeringen har inrättat Välfärdskommissionen mot bakgrund av de utmaningar som den svenska 
välfärden står inför, bland annat till följd av en förändrad ålderssammansättning och en snabb 
urbaniseringstakt. 
 
Äldreomsorg och funktionsnedsättning 
Sveriges befolkning blir allt äldre och så även i Kungsörs kommun. Detta innebär ett ökat antal 
friskare äldre samt ett ökat antal sjukare äldre. Nationella utvärderingar visar att personer som 
utvecklar demenssjukdomar kommer att öka. För att möta de kommande behov för äldre personer 
och äldre personer med demenssjukdomar behöver medarbetare kompetensutvecklas samt 
verksamheter anpassas för att tillgodes dessa brukares behov. Antalet boendeplatser behöver ökas 
med inriktning demens men också boendeplatser i form av så kallade mellanboendeformer, 
trygghetsboende, och mötesplatser behöver tillskapas. Förebyggande insatser i form av trygghet, 
meningsfull och frisk vardag och känsla av delaktighet och inflytande ställer krav på våra 
verksamheter, inte minst på hemtjänstverksamheten och dess utbud.  
 
Inom vården pågår en ständig utveckling av digitala verktyg och hjälpmedel. Detta skulle kunna leda 
till både ökad självständighet för brukaren, bättre arbetsmiljö för förvaltningens medarbetar. 
Utvecklingen går även mot att alltmer av dokumentationen hos brukaren ska kunna ske med 
mobiltelefoner. Här finns dock anledning att bevaka att de regelsystem som ska garantera enskildas 
integritet följs och att de system vi upphandlar håller hög säkerhetsnivå, inte minst med anledning av 
den nya dataskyddsförordningen. Under perioden kommer bl.a.  arbetet med upphandling av nytt 
verksamhetssystem att vara avslutad. 
 
Kommuner är viktiga i omställningen till nära vård och har en avgörande roll i utredningen 
”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Omställningen kräver lagändringar och samverkan 
som gör det möjligt för kommuner och regioner att dela information och att avtalssamverka mellan 
huvudmän. Det meddelar SKR i en skrivelse till regeringen.  

 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning SOU 2018:88 pågår.  

I betänkandet föreslår LSS-utredningen en ny lag: Lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsvariationer. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.  

Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: 
1. Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. 
2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. 

 
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser 

1. Personlig service och boendestöd. 
2. Personligt stöd till barn.  
3. Förebyggande pedagogiskt stöd.  
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Utredningen föreslår bland annat också: 
• att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 
• att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 
• att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 
• att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 

  
Lagändring, personlig assistans för andning och sondmatning utökas, från 1 juli 2020.   
I korthet handlar riksdagens beslut om följande delar: 
Personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ska enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, ges rätt till personlig assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan 
exempelvis gälla förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av 
sondspruta. 

• Hjälpåtgärderna ska kunna ge rätt till assistans även om vissa moment normalt skulle ingå i 
föräldraansvaret. 

• Den utökade rätten till personlig assistans ska också gälla när personen exempelvis är i 
skolan. 

 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå beskriva behoven av och 
tillgången till platser, dels i särskilt boende för äldre och dels i biståndsbedömt 
trygghetsboende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL att presenteras i september 2020. 
Kommunerna har i uppdrag att verka för att äldre människor får goda bostäder och ska enligt 5 kap. 
5 § SoL inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt 
stöd. Ett särskilt boende för äldre är enligt Socialstyrelsens definition ett boende som tillhandahåller 
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för 
äldre personer med behov av särskilt stöd.  
Den 2 april 2019 trädde ändringar i socialtjänstlagen i kraft som förtydligar kommunernas möjlighet 
att även inrätta särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och 
annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 
Boendeformen, som har benämningen biståndsbedömt trygghetsboende, är frivilligt för kommunerna 
att inrätta. Tanken bakom lagändringen är bland annat att möta den utveckling som skett där 
kommunernas utbud av särskilda boenden kommit att anpassas till äldre med större vårdbehov.  
Inom ramen för uppdraget ska en nulägesanalys genomföras som bland annat innehåller uppgifter 
om hur många platser och boenden det finns och om utbudet av särskilda boendeformer för äldre 
stämmer överens med de olika behov som äldre kan ha.  Analysen ska vidare beskriva vilka 
bakomliggande orsaker det finns till att kommuner har brist på särskilda boendeformer för äldre och 
vad som utmärker de kommuner som inte har brist. Socialstyrelsen ska också lämna förslag på hur 
utvecklingen av antalet platser i särskilt boende för äldre kan följas över tid. 

Utredning ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” SOU 2020:14, betänkande 1 mars 2020 och 
överlämnad till socialdepartementet 11 mars, bl.a. Kostnadsberäkning för socialtjänstens 
digitalisering.  
Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den 
har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i 
äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas 
roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal. Utredningen har lämnat 
författningsförslag som ökar möjligheterna för personer med nedsatt beslutsförmåga att få ta del av 
välfärdsteknik.  Förslagen innebär att om en person varaktigt saknar beslutsförmåga ska vård och 
omsorg ges utifrån en bedömning av vad som är bäst för den enskilde. Den enskildes vilja ska 
klarläggas så långt det är möjligt och alltid respekteras. 
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Utredningen föreslår också en rad kapacitethöjande åtgärder för att stärka äldreomsorgens 
möjligheter att införa såväl dagens teknik som de framtida möjligheter som digitaliseringen innebär. 
Välfärdsteknik är underutnyttjad idag men har stor potential för att kunna öka individernas 
självständighet, oberoende och livskvalitet, säger utredningen. Betänkandet är nu ute på remiss. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Sedan de senaste årens åtstramningar inom migrationspolitiken har andelen asylsökande som kommit 
till Sverige minskat och det är också färre personer som får beslut om permanent uppehållstillstånd. 
Detta har påverkat IFO:s verksamhet under flera år, både utifrån det stora antal ensamkommande 
som kom till kommunen och att detta nu stramas åt. Det innebar en snabb uppbyggnad av 
verksamheten och dessutom en snabb avveckling av verksamheten. Under de senaste åren har det 
även fattats beslut om sänkta ersättningar från staten för att ta emot målgruppen och även det ställer 
krav på att enheten anpassar verksamheten efter nya ekonomiska förutsättningar. Verksamheten har 
för att bli kostnadseffektiv överförts till vård och omsorg sedan årsskiftet. 
 
Nya regler i Offentlighets- och sekretesslagen samt Socialtjänstlagen runt ett effektivare 
informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism, från den 1 juli 
2020. 
En förutsättning för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta myndigheter 
samverkar och kan utbyta information med varandra vilket tidigare inte var möjligt. Polisen behöver 
kunna lämna uppgifter till socialtjänsten som i sin tur behöver kunna lämna uppgifter till 
säkerhetspolisen, därför införs ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som ska stärka 
arbetet med att bekämpa terrorism. 
 
Olle Thorell m.fl. (s) har lämnat en motion till riksdagen 2019/20:1415, Konsekvenser av 
Arbetsförmedlingens omorganisation 
Riksdagen har ställt sig bakom det som anförs i motionen om konsekvenser av Arbetsförmedlingens 
omorganisation och har tillkännagett detta för regeringen. Arbetsförmedlingens organisations-
förändringar har både lokalt och nationellt fått hård kritik. I Kungsör har förändringarna tydligt visat 
sig i både en mindre samverkan och ett mindre inflytande över de arbetsmarknadsinsatser som 
erbjuds invånarna på orten. Många fler beslut fattas sedan 2019 centralt i Västerås och följs sällan 
upp, något som gör att arbetssökande personer lättare hamnar mellan stolarna kring ansvaret mellan 
stat och kommun. Redan idag sker en överföring av arbetsförmedlingens roll till kommunerna, då 
arbetssökande söker sig till kommunen för handledning av kommunala tjänstemän. AF har också 
aviserat förändringar i etableringsprogrammet som kan leda till att en större andel av de nyanlända 
inte kommer att omfattas av att delta i etableringen, vilket i sin tur kan innebära ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Tyngdpunkten i denna förändring handlar om ökat egenansvar för egen försörjning 
hos den nyanlände genom en så kallad utbildningsplikt. 
 
I statskontorets missivbrev (A2017/01823/A) från 2019 utvärderar man och följer 
konsekvenserna av förändringarna i etableringsprogrammet som började under 2018;  
”…den nyanländes ökade egenansvar för sin etableringsprocess kan vara svårt att hantera om hen 
inte förstår informationen om vad som gäller. Vi ser även en risk för att Arbetsförmedlingens 
anvisningar till kommunal vuxenutbildning kan få negativa konsekvenser för individen. En annan 
risk är att målet om samhälletablering blir underordnat målet om etablering på arbetsmarknaden.” 
 
Att utgå från att samtliga personer skulle vara rustade för studier genom utbildningsplikt, kan istället 
tendera till att fördröja processen till egen försörjning snarare än att påskynda. Därför är det av stor 
vikt och med hänsyn till kompetensförsörjningen på orten, att bereda även praktiska arbeten och som 
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kräver låg teoretisk utbildning. Vidare finns bekymmer i brevet kring att kommunerna inte hinner 
ställa om i sitt utbildningsutbud; 
 
 ”Arbetsförmedlingen använder anvisningar till kommunal vuxenutbildning som ett 
påtryckningsmedel för att få kommunerna att ta fram fler anpassade utbildningsplatser. Men vi ser 
att anvisningarna kan medföra problem för den enskilde i och med att många kommuner inte har 
hunnit anpassa sitt utbildningsutbud till målgruppens behov.” 
 
Faktum är att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar och generellt sett är en viktig 
orsak att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av 
kostnader till kommunerna. Under år 2020 förutspås dessutom att Sveriges ekonomi går in i en 
lågkonjunktur med en ökad arbetslöshet, detta var också en bedömning innan pandemins utbrott 
vilket gör att läget är än mer ansträng nu. 
 
Nya regler om utreseförbud föres in i lagen om vård för unga, LVU, från den 1 juli 2020. 
Regleringen gäller personer under 18 år. I Sverige är det inte möjligt för barn under 18 år att ingå 
äktenskap och vidare gäller som huvudregel att utländska barnäktenskap inte erkänns i Sverige. Men 
om ett barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas utomlands har svenska myndigheter mycket begränsade möjligheter att agera i ett annat 
land när ett bortförande redan har skett. Mot bakgrund av detta har lagstiftaren ansett att det finns 
behov av att införa ett utreseförbud för att motverka att barn förs utomlands eller lämnar Sverige för 
att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 
 
Utredning ”Framtidens socialtjänst” SOU 2017:03, bl.a. att införa en äldrelag,  
Rätten till bistånd: En delad biståndsbestämmelse införs – Skälig levnadsnivå (ekonomiskt bistånd) 
respektive Skäliga levnadsförhållanden i övriga insatser 
Förtydligat barnrättsperspektiv, barnets bästa och hänsyn till barnets åsikter vid bedömning  
Rätten till information förtydligas  

• Rätt till samtal under en förhandsbedömning,  
• Öppna insatser för barn under 15 år utan vårdnadshavarens samtycke  
• Placerade barns rätt till kontakt med syskon  
• Tiden för uppföljning förlängs  
• Barnombud – ny utredning  
• Socialtjänstens inriktning på enskilda grupper  
• Tidiga riktade insatser utan biståndsprövning  
• Socialtjänstens styrning utifrån kunskap  
• Samhällsplanering 

 
Utredning ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” SOU 2018:32 
Utredningen har i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår bl.a. att utforma en socialtjänst som bidrar till social 
hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. När det gäller förebyggande arbete ska utredningen bl.a. lämna förslag 
som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar 
behovet av individuella insatser. Vidare ska utredningen analysera relevant forskning inom området 
samhällsplanering med koppling till sociala samband, förebyggande och trygghetsskapande arbete 
samt uppsökande verksamhet och lämna de förslag som bedöms lämpliga.  
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• Socialtjänstens förebyggande arbete syftar till att förebygga sociala problem och social 
utestängning. 

• Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs på samhälls-, grupp och individnivå. 
• Kommunen bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande 

arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.  
• Former och arbetssätt för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas 

och etableras. Detta för att integrera ett förebyggande perspektiv genom att ta fram lokala 
kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser. 

• Det finns behov av metodutveckling och metodstöd till kommunerna för att skapa 
förutsättningar till en lärande organisation. 

• Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid behöver synliggöras. 
• Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

behöver vara stabila och långsiktigt hållbara. 
• Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och 

förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort. 
 

Det som framkommer klart och tydligt redan i delbetänkandet är att det kommer att behövas en 
kombination av olika åtgärder och styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska 
bli verklighet. 
 
Utredning ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” SOU 2020:47 
Den 26 augusti 2020 lämnades utredningens slutbetänkande över till socialministern och kan 
sammanfattas i följande delar; 
 
            En ny socialtjänstlag 

• nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors 
jämställda levnadsvillkor, däribland att begreppet skälig levnadsnivå ska ersättas med skäliga 
levnadsförhållanden för möjliggöra ett helhetsperspektiv i bedömningarna. 

• det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv 
• tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet 

 
Övergripande planering 

• plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i 
PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den sociala miljön 

• kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom socialtjänsten vidgas till att avse alla 
enskilda 

• skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte 
månad. 
 
Kvalité inom socialtjänsten 

• nuvarande begränsning till verksamhet som rör barn och unga tas bort och att bestämmelsen i 
stället tar sikte på socialtjänstens hela verksamhet. 

• Socialtjänstlagens bestämmelser om personal med lämplig utbildning och erfarenhet förs 
samman i socialtjänstlagens kapitel om kvalitet 

• regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan 
utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning 

• det i socialtjänstlagen anges att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt 
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En kunskapsbaserad socialtjänst 
• det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet 
• regeringen tillsätter en utredning som ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och 

effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommunerna 
och mellan kommunerna och staten 

• regeringen tillsätter en utredning som ska se över professionens roll och den nuvarande 
beslutsordningen inom socialtjänstens område 
 
Ny lag om socialtjänstdataregister 

• en ny lag om socialtjänstdataregister beslutas 
 

Insatser till enskilda 
• skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska 

tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning 
• socialnämnden ska få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år 

oberoende av vårdnadshavarens samtycke 
• regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med den 

föreslagna bestämmelsen 
• en kompletterande bestämmelse om andra värden som också ska vara vägledande vid 

utformningen av insatser till enskilda som ges utan föregående individuell behovsprövning 
• insatser för enskildas behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett 

värdigt liv och till att känna välbefinnande 
• en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så långt det är möjligt ska kunna 

välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges 
 
Förtydligat barnrättsperspektiv 

• en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn 
tas till barnets åsikter 

• det anges i socialtjänstlagen att den som lämnat information till barnet så långt det är möjligt 
ska försäkra sig om att barnet har förstått informationen 

• det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande även inför ett beslut 
om en utredning ska inledas eller inte 

• regeringen ska tillsätta en utredning med uppdraget att utreda behovet av och 
förutsättningarna för oberoende barnombud 

• regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över nuvarande bestämmelser om 
gallring ifråga om barnakter. 
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Styrelsemål med bäring på socialnämnden  
 

KF-mål 
Kommunstyrelses 
mål Uppföljning augusti 

Kommunens 
resultat ska 
utgöra minst en 
procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje 
år 

Kommunstyrelsen ska 
säkerställa att resurser i 
verksamheten används 
till rätt saker och på ett 
effektivt sätt genom 
systematisk uppföljning 
av effektiviserings-
åtgärder och deras 
effekter 

 
Under tertial 2 har socialförvaltningen fortsatt sitt 
arbete för ett effektivare resursutnyttjande enligt 
tidigare beslutade planer. Några nya 
effektiviseringsåtgärder är dessutom beslutade.  
Prioritering av förebyggande och rehabiliterande 
insatser har påbörjats i enlighet med det som via 
forskningen visat sig långsiktigt kostnadseffektivt 
och som följer socialnämndens inriktningsbeslut i 
Äldreomsorgsplanen. Dock har uppföljningen av 
effekterna haltat något då mycket av fokus varit 
på Corona pandemin. Vår bedömning är att 
insatserna har positiva effekter. 

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedling
en och 
näringslivet, 
arbeta för att 
minska arbetslös-
heten de närmaste 
två åren med en 
procentenhet 
årligen med 
december 2018 
10,4 % 
Arbetslöshet 2019 
9,3 
%procentenheter 
årligen med 
december 2017 
som bas 

Kommunen ska i 
samverkan med 
näringslivet öka andelen 
sysselsatta samt öka 
antalet praktikplatser 
inom kommunens 
verksamheter med 2019 
som utgångsläge (90) 

 
Nämnden lever inte upp till kommunstyrelsemålet 
vare sig vad gäller att minska arbetslösheten eller 
att öka antalet praktikplatser. P.g.a. Corona 
pandemin har både arbetslösheten ökat och 
förvaltningen har tagit emot färre praktikanter.  
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Nämndmål  
Nedan kommer en sammanställning av prognosen av nämndmålen. Redovisningen hänvisar direkt 
till målen. I bilaga redovisar de båda avdelningarna, Individ- och familjeomsorg IFO samt Vård- och 
omsorg VOO, sina resultat och där återfinns kopplingarna till de av nämnden beslutade 
indikatorerna. 
Sammanfattningsvis prognostiserar förvaltningen att uppnå alla mål utom arbetslöshetsmålet. I det 
fallet prognostiserar vi istället med ett mycket försämrat resultat fram för allt beroende på 
Coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden. 
 
 

KF-mål 
Socialnämndens 
mål Indikator/mätetal Uppföljning augusti 

Kommunen ska 
ha minst 9000 
invånare år 2025 

Socialförvaltningens 
verksamhet ska 
säkerställa att 
alternativa boende-
former ska erbjudas 
äldre som önskar 
detta 
 

 1. Mellanbonde som 
alternativ ska öka med 
40 nya platser senast år 
2022 
2. Antal deltagare på 
mötesplatser ska årligen 
öka med 2 % 
 

 
Planering pågår för att utöka 
antalet bostäder runt Misteln 
och att bygga om på 
Tallåsgården för att nå 
måluppfyllelse.  Vi kommer 
dessutom att till årsskiftet 
frigöra 12 bostäder på 
Södergården. Genom att 
utöka antalet bostäder inom 
äldreomsorgen kan ett antal 
villor och andra bostäder 
frigöras som möjliggör 
inflyttning till kommunen. 
En genomlysning av 
mötesplatserna är gjord ur 
ett genusperspektiv för att 
öka deltagandet. 
Genomförandeprocessen har 
avbrutits till följd av att 
mötesplatserna är stängda 
för externa besökare p.g.a. 
Corona pandemin. Vi 
hoppas kunna öppna mötes-
platserna under året. 
 

Andel elever i åk. 
9 som är behöriga 
till program på 
gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 
som basår. 2017: 
81,6 %  
 
 
 
 

Socialförvaltningen 
ska i samverkan med 
barn och utbild-
ningsförvaltningen 
arbeta för fortsatt 
utveckling av tidiga 
och samordnade 
insatser (TSI) 

1.Samtliga ungdomar 
som omfattas av det 
kommunala 
aktivitetsansvaret ska 
senast år 2020 erbjudas 
aktivitet.  
2.Antalet samordnade 
individuella planer, SIP, 
årligen öka med år 2020 
som basår 

 
Ett arbete pågår med att 
säkerställa att förvalt-
ningarna har samsyn i 
utvecklandet av Tidiga och 
gemensamma insatser, TSI, 
och att de gemensamma 
riktlinjer och rutiner som 
krävs beslutas av 
förvaltningsledningarna 
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3.Innan 2020 års utgång 
ska arbetet enligt 
Offensivt 
Drogförebyggande 
Initiativ Nu startas 

gemensamt. TSI för barn 
som har svårt att klara 
skolsituationen och tillika 
har problem i hem-
situationen bedöms leda till 
förbättrade skolresultat. 
Nästa steg, efter att 
samverkansdokumentet är 
beslutat, ha en gemensam 
uppstartsdag för de båda 
förvaltningarna för att 
implementera de nya 
arbetssätten. 

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedling
en och 
näringslivet, 
arbeta för att 
minska 
arbetslösheten de 
närmaste två åren 
med en 
procentenhet 
årligen med 
december 2018 
som bas 
(10,4 %) 
2019 10,6 %  
 
 

Integrerat jämställt 
och hållbart samhälle 

1.Andelen ej 
återaktualiserade med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutad insats ska 
årligen öka med år 2018 
som utgångsläge 
2.Antalet personer inom 
arbetsmarknad och 
försörjning som 
kommer ut i arbete eller 
studier ska årligen öka 
med 2019 som basår 
3.Antalet personer i 
samtliga praktikformer 
med 2019 som basår 
ska öka 

 
Arbetslösheten har under 
pandemin ökat från 10,2 % i 
mars till 12,3% i augusti. 
Ungdomsarbetslösheten har 
stigit mest, från 14 % till 
18,1 %. Arbetet med att 
utveckla insatser för att 
mildra effekterna av den 
ökade arbetslösheten pågår 
och en ny inriktning i 
arbetsmarknadsverksamhet-
en är beslutad, fokus flyttas 
från sysselsättning till 
förändring. Ett uppdrag till 
IFO och VOO är att 
utveckla hela kedjan från 
sysselsättningsåtgärder till 
arbetsmarknadsåtgärder i 
syfte att stärka allas möjlig-
heterna att utifrån sin 
förmåga ta steg närmare 
arbetsmarknaden och då det 
är möjligt, kunna etablera 
sig på arbetsmarknaden så 
snart tillgängliga arbeten 
finns. 
 

Kungsör ska 
förbättra sitt 
resultat i 
rankingen årets 
miljökommun. Vi 
ska vara bland de 
100 bästa år 2020. 

Socialförvaltningen 
ska verka för ett 
hållbart samhälle 

1.Socialförvaltningens 
verksamheter ska fasa 
ut användningen av all 
engångsplast senast år 
2020 
 
2.Socialförvaltningens 
verksamheter ska 

 
Förvaltningen har infört 
inköpsstopp på all onödig 
engångsplast. Dock går 
mycket plast åt till den 
skyddsutrustning som 
behövs för att minska risken 
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Utgångsläge plats 
138 år 2019 
 

källsortera allt avfall 
senast år 2020 

för smittspridning. 
Källsortering är planerad att 
kunna genomföras i 
samtliga verksamheter 
under 2020. Förvaltningen 
har också antagit riktlinjer 
för att cykel ska användas vi 
kortare resor för att 
minimera bilanvändandet. 

Kommunens 
resultat ska 
utgöra minst en 
procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje 
år 
Detta mål ska 
utvecklas och 
innefatta 
effektiviseringar 
 

Socialnämndens 
budget ska vara i 
balans genom 
optimalt resurs-
användande 

1.Bokslut +/-0 
2.Mäta utförd tid för att 
anpassa efter rätt 
bemanning och rätt 
kompetens 
3.Genom förebyggande 
och rehabiliterande 
insatser utveckla 
kostnadseffektiv 
resursanvändning 

 
Prognos +/- 0. 
Genom omställning av 
förvaltningens verksamhet 
och satsning på förebygg-
ande och rehabiliterande 
insatser prognostiserar vi en 
ekonomi i balans, bl.a.: 
Södergården anpassas till 
demensboende 
Infört TSH vilket frigör 12 
boendeplatser  
Demensteamet – för att 
inom befintliga resurser 
kunna ha demensdag-vården 
öppen även på helger för 
avlastning av 
anhörigvårdare 
Inom ramen för RUR göra 
en översyn av handlägg-
ningens effektivitet 
Översyn av om service-
insatserna kan utföras av 
annan personal  
Se över skälig levnadsnivå 
Anställt en bostadssocial 
samordnare för att förhindra 
vräkningar och förkorta 
placeringar  
Fortsatt utveckling av 
öppenvården för att bromsa 
antalet externa placeringar 
En utmaning är de ökade 
kostnader Covid-19 för med 
sig och som redan visats sig. 

SN eget mål Människors 
möjlighet till 
inflytande/ 
delaktighet 

1.Antalet 
genomförandeplaner 
ska årligen öka för att 
år 2021 vara 100 % 

 
I genomförandeplanen  
tas hänsyn till den enskildes 
uppfattning om hur 
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2.Alla beslut ska följas 
upp inom föreskriven 
tid och minst en gång/år 
senast år 2020 
3.Brukarens uppfattning 
av inflytande/ 
delaktighet ska årligen 
öka med år 2020 som 
basår 

vården/omsorgen ska 
bedrivas och planeras.  
Därmed säkerställs 
inflytandet för den enskilde. 
Besluten ska omprövas 
kontinuerligt för att 
säkerställa att om behov 
förändras så skall beslut 
fattas som tillgodoser 
aktuella behov. 
Verksamheterna har redan 
uppnått målet genom att ha 
aktuella genomförande-
planer eller så arbetar man 
aktivt för att under året se 
till att upprätta planer där 
personens möjlighet till 
inflytande och delaktighet i 
vården tas till vara. 

SN eget mål Brukares och 
anhörigas upp-
fattning av 
personalens goda 
bemötande ska 
årligen förbättras 
med utgångsläge 
2020 års resultat 

1.Brukares och 
anhörigas uppfattning 
av gott bemötande ska 
årligen öka med år 2020 
som basår 

 
Av socialstyrelsens 
brukarbedömning framgår 
att 94 % av de äldre 
uppfattar gott bemötande. 
Inom VFF verksamheten 
ställs inte frågan, den 
indikator som ligger 
närmast att redovisa är ”Jag 
får bestämma om saker som 
är viktiga för mig”. 83 % av 
dem som bor i servicebostad 
och 78 % av dem som bor i 
gruppbostad anser att så är 
fallet. 
Vad gäller IFO är 
totalsiffran 84 % som svarar 
att de har inflytande på den 
utredning eller vård som 
bedrivs men det är olika 
uppfattning för olika 
insatser: 
Missbruk 95 % 
Barn och unga 90 % 
Vårdnadshavare 86 % 
Ensamkommande 89 % 
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Styrande nyckeltal 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Utredningsenheten 
 
Barn och unga Jan  Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 
- i familjehem 16 16 16 16 17 16 15 12 
- på HVB 0 0 2 2 2 2 2 2 
- på skyddsboende 
med förälder 

1 1 1 3 4 2 0 2 

- på utredningshem 
med förälder 

0 1 1 0 0 0 0 0 

Totalt antal 
placeringar 

17 18 20 21 23 20 17 16 

Total 
placeringskostnad 

882 500 
 

894 637 
 

1157644 
 

666 530 843 786 919 268 803 684 760 010 

 
 

 
 
Kommentar till nyckeltalen: 
Under de tidiga månaderna på året har kostnaderna ökat utifrån nya placeringar, under juni månad 
avslutades en familjehemsplacering för barn men samtidigt tillkom en tillfällig placering i jourhem 
samt en stadigvarande placering. I juli månad avslutades en stadigvarande placering i familjehem för 
två barn. På kort sikt kan vi se att kostnaderna sjunker utifrån bland annat en kommande överflytt till 
en annan kommun men utifrån att nya ärenden högst troligt tillkommer och förändrar situationen, 
blir kostnaderna till stor del spekulationer. I varje placeringsärende konsulteras den egna 
öppenvården för att om möjligt undvika eller bromsa kostnader. Enheten mobiliserar alltid det 
privata och professionella nätverket i syfte att undvika placering för barnet. 
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Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 
- i familjehem 1 1 1 1 0 0 0 0 
- på HVB 6 6 2 5 7 5 5 5 
- på skyddsboende 0 0 0 2 2 1 0 1 
Totalt antal placeringar 7 7 3 8 9 6 5 6 

Total 
placeringskostnad 
 

639017 528169 636522 467885 820125 328373 724403 754758 

 
 

 
 
Kommentar till nyckeltalen: 
Placeringar i konsulentstödda familjehem av barn med omfattande behov som gjordes under 
föregående år fortsätter. Under perioden pågår även skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor och 
barn, till en kostnad som inte finns en satt budget för. Fortsatta placeringar i skyddsboenden och på 
HVB i kombination med svårare situation att ta hem färdigbehandlade personer utifrån avsaknandet 
av egen bostad, gör att kostnaderna i snitt är högre än föregående år. Utifrån att uppdraget och 
samordningen kring bostadssociala insatser kommit igång har man ändå lyckats att hitta boenden på 
andra kommuner efter slutförda insatser. Det gör att vi ändå kan se att vi lyckas bromsa en ännu 
högre kostnadsutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Kostnadsutveckling - placeringar vuxna inkl. skyddsboende

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020



26 
 

Öppenvårdsenheten 
 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 
Missbruk och 
beroende 

        

- nya uppdrag 3 0 2 3 1 1 3 1 
- pågående uppdrag 31 29 32 27 32 28 24 19 
- avslutade 1 0 0 1 1 7 1 1 
Familjebehandling         
- nya uppdrag 3 4 13 1 1 2 6 2 
- pågående uppdrag 29 23 36 36 36 32 40 40 
- avslutade 9 2 2 3 1 6 2 2 
Bostadssocial 
samordning 

        

- nya uppdrag 0 1 1 0 0 0 1 0 
- pågående uppdrag 18 18 19 20 20 20 20 21 
- avslutade 0 0 0 0 0 0 0 0 
Råd och stödsamtal 
(mäts per tertial) 

   88    60 

 
Kommentar till nyckeltalen: 
Öppenvårdens verksamhet har under delåret haft gemensamma samverkansmöten inför placeringar 
av både unga och vuxna i syfte att om möjligt utföra insatser på hemorten. Det bostadssociala 
uppdraget har kommit igång till viss del även om pandemin har förskjutit arbetet något. Det man 
dock ser nu och en tid tillbaka, är att hemtagningar av färdigbehandlade personer som saknar bostad 
får det svårt att få lägenhet på orten, även om man lyckas få ett beslut om insatsen övergångskontrakt 
(socialt kontrakt). Detta arbete behöver under hösten intensifieras med hyresvärdarna i kommunen. 
I övrigt har en personal i på enheten har fått ansvar att koordinera och organisera öppenvårdens 
förebyggande insatser både vad gäller vuxna och barn och unga. Ett utvecklat förebyggande arbete 
ger i förlängningen en minskning av ärenden hos myndighet och sjukvård. I arbetet ingår att 
samverka med skolor/förskolor, polis, vårdcentral inklusive MVC och BVC i Kungsör. 
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Arbetsmarknad och försörjning 
 

Ekonomiskt bistånd Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 

- utbetalning 
kr/månad 

694159 628660 795570 607789 698 
594 

1 034 
490 

548481 723960 

- pågående ärenden 103 107 100 97 92 102 103 111 

- nya ärenden 24 7 11 10 9 28 11 6 

- avslutade ärenden 6 5 5 6 3 2 10 2 

 

 
 
Kommentar till nyckeltalen: 
Även om det aktuella antalet hushåll på ekonomiskt bistånd ligger fast på ett snitt strax över hundra 
så är det kostnaden per hushåll som ökar, dels genom antalet personer i familjen, dels genom att 
ersättningar från andra samhällssystem upphör och inte minst detta år i samband med varsel utifrån 
covid-19. Inflödet av nya försörjningsstödsärenden har under perioden varit något högre men detta är 
också en naturlig och återkommande variation då individer avslutar studier och står utan arbete och 
inkomst inför sommaren. Även i år har en större del av utbetalningarna för juli hamnat i juni 
eftersom de personer som bedöms ha samma inkomster under dessa månader får beslut fattat i juni 
även för juli.  
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har få variationer men är konstant högre per månad än budgeterat 
för. Om kostnaden fortsätter att ligga i nivå med budget kommer det tidigare prognostiserade 
underskottet med 1 mkr att öka till ca 1,3 mkr på helår. Då antal ärenden är konstant, med undantag 
för ett högre inflöde inför sommaren, innebär det att kostnaden per hushåll under året har varit högre 
än tidigare. Förklaring till detta är att antalet barn per hushåll har ökat. En jämförelse mellan 2019 
och 2020 visar att det innevarande år varje månad har ingått 20–30 fler barn i samtliga 
bidragshushåll. 
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Arbetsmarknad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

57 55 43 30 24 24 22 23 

- varav nya anvisningar - - - - - - -  
- varav åtgärdsanställda 18 18 18 15 19 19 18 19 
- kostnad 
åtgärdsanställda 

513451 518457 454419 455522 423404 397854 434500 378424 

Avslutade och orsak 12 13 5 3 3 0 1 1 
- arbete 2 0 0 0 0 0 0 1 
- studier 0 0 0 0 0 0 0 0 
- slutfört uppdrag 0 0 0 1 0 0 0 0 
- åter beställare 2 2 0 0 2 0 0 0 
- insatsavslut 8 11 5 2 1 0 1 0 

 
Kommentar till nyckeltalen: 
Antal anvisningar från Arbetsförmedlingen avseende arrangerande av praktik eller åtgärdsanställning 
har kraftigt minskat under perioden. Detta gör att enheten har haft färre individer i kommunal 
arbetsmarknadsinsats och kostnaden har därmed varit lägre. Detta är ingen önskvärd utveckling då 
det bidrar till att fler individer är passivt arbetslösa och i flera fall står utan inkomst. Om 
utvecklingen fortsätter kan det innebära att fler individer blir beroende av försörjningsstöd. 
 
Att organisera avdelningens arbete utifrån större fokus på individuell planering bör bidra till mer 
sammanhållna processer med tydliga syften och mål vilket i sin tur bör leda till att fler individer 
fullföljer insatser som syftar till att leda till hållbara vägar mot egen försörjning. 
 
I dag är det svårt att rekrytera arbetsplatser som är villiga att ta emot praktikanter. För att vidga 
möjligheten till praktik kommer under hösten kontakten med det lokala näringslivet fördjupas. Ett 
samarbete ger också kunskap om den lokala arbetsmarknadens kompetensbehov och vilket stöd man 
som arbetsgivare behöver för att vilja öppna upp för praktik och i förlängning eventuellt anställning. 
Detta gäller även för kommunens egna förvaltningar.  
 
För att långsiktigt minska inflödet till ekonomiskt bistånd och förhindra att unga individer hamnar i 
långvarigt bidragsberoende kommer enheten under året bygga upp ett arbetssätt för att möta unga. 
Här omfattas även ungdomar som faller under Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
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Vård och omsorg 
 
BISTÅNDSENHET Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug  
Antal nya utredningar SoL 12 5 9 8 6 8 10 4 
Antal nya utredningar LSS 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
 
BISTÅNDSENHET Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug  
Antal barn korttidstillsyn 
extern regi 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Antal barn korttidsvistelse 
extern regi 

2 3 3 4 4 4 4 3 

Köpta boendeplatser LSS 
inkl familjehem 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Antal skolungdom internat 4 4 4 4 4 4 4 5 

 
 
Kommentarer till nyckeltal: 
Antalet utredningar inom LSS är låg medan äldreomsorgen kraftigt varierar månad för månad. Fler 
ansökningar om särskilt boende har ökat sedan covid-19, speciellt då växelvård inte kunnat erbjudas 
i samma omfattning. De köpta platserna har ett positivt ekonomiskt resultat och prognostiseras ett 
överskott vid årets slut. Vi utreder löpande möjligheten att erbjuda stöd så att personer inte ska 
behöva bo på internat för höga kostnader, bland annat utreds detta tillsammans med Arboga under 
fördjupad samverkan (se delårets viktigaste händelser).  
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ÄLDREOMSORG Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug  
Antal hemtjänsttagare 90 96 96 90 89 87 86 91 
Antal beslutstimmar 
hemtjänst inkl dubbelbem. 

5973 5385 5863 6065 6776 6484 7486 7837 

Utförd tid HsL hemtjänst 299 260 247 - - - - 298 
Utförd larmtid hemtjänst 54 54 41 41 26 18 18 57 
Antal brukare Juvelen 29 28 26 26 26 25 26 29 
Antal brukare TSH 6 5 4 2 2 1 2 1 
Antal beslutstimmar inkl. 
dubbelbemanning Juvelen 

899 929 1 024 962 1048 1030 1105 1311 

Antal servicebeslut Misteln 39 39 39 39 39 39 39 38 
Utförda beslutstimmar 
Misteln inkl dubbelbem. 

3799 3510 4010 4010 4128 4242 4807 4952 

Utförd larmtid Misteln 56 40 92 94 94 84 95 129 

 
 
Kommentarer till nyckeltal: 
Många äldre har hållit sig isolerade relaterat till covid-19 vilket bidragit till en ökad inaktivitet och 
därmed ett ökat behov av omvårdnad och insatstimmar, både till särskilt och inom ordinärt boende.  
Misteln har också haft mer insatser såsom städning och handling beroende på covid-19. Larmtid har 
också kraftig ökat på grund av ökad oro. Ett förebyggande arbete och en långsiktig plan är här 
nödvändigt för att bromsa onödiga behov, oro och kostnaderna framåt och därför upprättar vi just nu 
en sådan plan där olika yrkeskategorier berörs.  I detta förebyggande arbete måste vi ständigt väga in 
risker för smittspridning för att inte öka risken för någon. Trygg och säker hemgångsrehabilitering 
har pausats under covid-19 på grund att vi vill säkerställa personal till Barriärvård. Vi har sporadiskt 
tagit emot brukare även under denna period.  
 
Vi ser en kraftigt ökande andel av äldre personer med kognitiv svikt, där dessa personer troligtvis 
inte kommer få en diagnos. Vi har därför bland annat gjort Ängen till en avdelning för 
demenssjukdom/kognitiv svikt. Vi ser också en ökning i antal personer som önskar trygghetsboende. 
Socialförvaltningen förbereder därför att ca 40 trygghetsplatser till ska kunna erbjudas 2022 och i 
detta att vård och omsorg flyttar vissa verksamheter. Vi vill särskilt påvisa den kraftiga ökningen av 
beslutstimmar på Misteln, ca 1150 timmar exkl. larmtid per månad jämfört med januari.  
 
Prognos för dubbelbemanning inom hemtjänst kommer minska under hösten. 
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VERKSAMHETEN FÖR 
FUKTIONSVARIATIONER 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug  

Antal brukare personlig asi 
intern regi 

8 8 7 7 7 7 7 7 

Beslutstimmar personlig ass 
intern regi 

2555 3052 2801 2689 2778 3209 2972 3105 

Antal brukare personlig ass 
extern regi 

8 8 9 10 10 10 10 10 

Antal personer med 
boendestöd 

20 20 20 20 21 22 21 24 

Beslutstimmar boendestöd/ 
4 veckor 

167 171 171 171 174 180 179 200 

 
 
Kommentarer till nyckeltal: 
Under året har två brukare tillkommit inom personlig assistans. Prognosen är att beslutstimmar inom 
personlig assistans kommer minska.  
 
Boendestöd har ökat något beroende på ökad oro. Antalet personer som kommer att drabbas av 
psykisk ohälsa, oavsett ålder, kommer öka på grund av covid-19. Det man ser är att det även vad som 
är sprider sig utanför den specifika målgruppen för socialpsykiatrisk verksamhet. Det gör sig 
gällande hos våra barn och unga, äldre men även hos befolkningen som är mitt i livet. Det rör sig 
främst om psykisk ohälsa som ej är långvarig och diagnoskopplad utan benämns mildare som 
”psykiska besvär”. Det är av stor vikt att säkerställa hos all personal som möter dessa olika 
målgrupper i vardagen har kompetens kring psykisk ohälsa tillika framgångsfaktorer för psykisk 
hälsa. Vård och omsorg har två personer som kommer gå Mental health aid kit och som i sin tur 
kommer utbilda övrig personal.  
 
En plan för verksamheten för funktionsvariationer upprättas just nu som ska sträcka sig till 2035. En 
viktig aspekt att belysa är just att vi har en högre andel personer med funktionsnedsättning beroende 
på att en institution en gång låg i Kungsör. Detta medför också att vi har en högre medelålder hos 
brukarna och en relativt liten andel nyansökningar. I planen behöver bland annat belysas när vi 
eventuellt behöver avveckla platser.  
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Delårets viktigaste händelser  
 

- En översyn av den administrativa organisationen pågår och kommer att startas under hösten. 
- En översyn av organisationen av Öppenvårdsenheten samt Arbetsmarknad och 

försörjningsenheten pågår. 
- Kommunfullmäktige har tagit beslut om matabonnemang för boende på Misteln. Process 

påbörjad. Enhetschef har haft samtal med boende, anhöriga och gode män, upplevelsen är 
positiv kring att få abonnemang. Rutiner kring den interna processen har skapats. 

- Fördjupad samverkan har under våren skett mellan Arboga och Kungsör då Köping inte haft 
tid att prioritera detta. Nya förslag på samverkan är gemensam sjuksköterskebemanning 
kvällar och helger, gemensam MAR och dessutom har ett utredningsarbete startats för att 
undersöka möjligheten av att Kungsör köper ett antal platser i Arbogas korttidsavdelning ev. 
tillsammans med att skolplatser erbjuds för den målgrupp som söker internat till följd av att 
de väljer skola på orter så långt från Kungsör att internat måste beviljas.  

- Flera styrande dokument håller på att ses över bl.a. Plan för personer med psykisk (o)hälsa, 
Plan för personer med funktionsvariationer och Handlingsplan för våld i nära relationer.  

- Renoveringen av Södergården är något fördröjd till följd av att vissa säkerhetsåtgärder var 
tvungna att komma på plats till följd av Covid-19. 

- Ombyggnationen av Turisten 6, IFO-huset, har äntligen påbörjats. 
- Reportage i Bärgslagsbladet: Undersköterskor trivs i hemtjänsten bl.a. till följd av att en ny 

modell för arbetstyngd infört. 
- Det under våren påbörjade arbets- och rutindokumentet mellan Socialförvaltningen och Barn 

och utbildningsförvaltningen - ”Tidiga och samordnade insatser för barn och unga” TSI, 
fortskrider. Målet är att under höst/vinter 20/21 påbörja implementering av nya 
arbetssätt/rutiner som leder till fler förebyggande och hållbara insatser för målgruppen. 

- Rekrytering genomförd för Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
- Omorganisation av chefsområden inom äldreomsorgen från 1 mars.  
- Trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) pausas från april på grund av Covid -19 

(säkerställa personal), men vi har haft i snitt två brukare per månad inom TSH för att hålla 
arbetssättet levande.  

- Underlag för arbete med brandskyddsförebyggande åtgärder i hemmet påbörjas i samarbete 
med räddningstjänst och startades upp under april månad.  

- Aktivitetssamordnarna har efter att mötesplatserna pausats hjälpt brukare över 70 år med 
handling, i snitt handlar de åt sex personer per dag. Från maj håller aktivitetssamordnaren 
aktiviteter inom särskilt boende på vardagar,  

- Daglig verksamhet påbörjar sin omorganisation utifrån tre funktionsnivåer vilket bl.a. innebär 
att brukare flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare på rätt plats 

- Näckrosen utökar boendeplatser från tre till fem 
- Omställning i uppdragen hos samtliga verksamheter utifrån covid-19 
- Upprättade rutiner för att minska risken för smittspridning eller att själv bli smittad 
- Upprättade rutiner för grundbemanning och hemarbete 
- Riktlinjearbetet för dödsbohandläggning och ekonomiskt bistånd är nu klara och antagna av 

socialnämnden 
- En KAK gemensam 12-stegsbehandling som erbjuds i programform på plats i Arboga. En 

behandlare från varje kommun arbetar i verksamheten på halvtid och per aug genomföres 
grupp nr 2. 

- En bostadssocial samordnare har anställts under våren i syfte att följa upp insatserna 
övergångskontrakt. 

- Enhetschefen för hemtjänst slutar i augusti. 
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- Rekrytering pågår för enhetschefstjänst på ängen/natt samt hemtjänst. För närvarande är 
hälso-och sjukvårdschefen tf för hemtjänst och på ängen/natt finns en tf enhetschef.  

- Största fokus under perioden har varit covid-19 och att förhindra att smitta kommer in på våra 
boenden inom vård och omsorg. Vi har löpande repeterat och gått igenom rutiner för att 
säkerställa att alla förstår. Alla våra vikarier har också fått gå igenom utbildningar och 
genomgångar med chef och hygienombud innan de startat arbeta. 

- En handlingsplan håller på att upprättas kring covid-19 och hur vi ska möta hösten. Den 
kommer innehålla olika lösningar för att kunna öppna upp på ett säkert sätt, bland annat vilka 
verksamheter som kan öppnas upp igen och hur, hur anhöriga ska kunna delta på aktiviteter, 
hur besök ska kunna genomföras inomhus m.m. Denna plan kommer stämmas av med 
smittskydd under september månad.  

- Vård och omsorgs arbete kring covid-19 har uppmärksammats av andra kommuner samt 
smittskydd där vi lyfts som ett gott exempel.  

- Rekrytering genomförd av en till biståndshandläggare 
 

Personalredovisning 
 
Fördelningen av de anställda inom förvaltningens avdelningar fördelade sig i augusti 2019 jämfört 
med augusti 2020 enligt nedan. 
2019 

 
2020 

 
 
Augusti 2019 
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Augusti 2020 

 
 
Personalredovisningen augusti 2019 i förhållande till augusti 2020 visar att vi har färre 
tillsvidareanställda, har något lägre medelålder, något högre tjänstgöringsgrad och att något fler 
arbetar heltid! 
 
Sjukfrånvaron har under ett antal år minskat men nu 2020 ökar den igen, det är från mars månad 
ökningen blir tydlig. Det var i mars månad som samhällsspridningen av Covid-19 började och regler 
för sjukskrivning förstärktes. Vid minsta förkylningssymptom skulle alla stanna hemma samtidigt 
som karensdagen togs bort. Dessutom fick ett antal utlandsresenärer vara i hemmakarantän för att 
inte riskera att smitta kollegor eller brukare. Vi ser sjunkande sjukskrivningstal från maj månad och i 
juli månad är sjukskrivningen lägre än de två föregående åren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusti 2019 



35 
 

 
 
Augusti 2020 
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Jämställdhetsarbete 
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån 
resultatet av en könsuppdelad statistik. Den analys som genomförts under 2019 är en analys av 
deltagandet på våra öppna mötesplatser Misteln och Gemenskap i Kungsör.  
 
På båda mötesplatserna är det flest kvinnor som besöker mötesplatserna.  
 
Förslag på aktiviteter och vad som kan förbättras på mötesplatserna kommer från deltagare i en 
enkätundersökning. Som ett resultat av analysen har de båda aktivitetssamordnarna organiserats 
tillsammans underställda vård- och omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början av året tillsammans 
med utvecklingsstrateg men p.g.a. Coronapandemin har arbetet tillfälligt avstannat då aktiviteter 
numera inte erbjuds externa gäster för att förhindra smittspridning. Aktivitetssamordnarna har också 
andra uppgifter under nuvarande förhållanden, den ena erbjuder aktiviteter för de boende på 
Trygghetsboendet och den andra på Södergården, dessutom är de behjälpliga med andra uppgifter så 
som att göra inköp åt personer över 70 år som behöver den hjälpen. Arbetet kommer att återupptas så 
snart det är möjligt. 
 
Under hösten 2020 kommer en ny analys att göras. 
 

Miljöarbete 
Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. Det innebär att vård och omsorg inte beställer bubbelvatten, 
utan använder egenkolsyrat kranvatten. Genomgång av återvinning i verksamheterna pågår. 
 
Vi fasar dessutom ut all onödig plastanvändning. Men vår plastanvändning är trots detta i nuvarande 
situation mycket stor då all den skyddsutrustning som krävs för att minimera risk för smittspridning 
är tillverkad av engångsplast. För att minska på plastanvändningen och spara på våra resurser har 
varje medarbetare fått ett personligt visir som spritas mellan varje brukare och byts bara då plasten 
repats.  
 
Nämnden har också beslutat om riktlinjer för när cykel respektive bil ska användas för att minska på 
bilåkandet i våra verksamheter. 
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Ekonomi  
 
Nämnd/förvaltning 2020   2020   
inkl semesterlöneskuld   Jan-aug     Helår   
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
             
Socialnämnd 467 445 -22 668 668 0 
Socialförvaltningen gemensamt 2 922 3 995 1 072 5 992 5 692 300 
Gemensamt IFO 2 899 3 463 564 5 195 5 195 0 
Utredningsenheten 18 273 13 111 -5 163 19 666 23 716 -4 050 
Arbetsmarknad och försörjning 11 555 11 747 192 17 620 18 120 -500 
Öppenvårdsenheten 3 730 3 830 100 5 745 5 745 0 
EKB 2 266 2 821 556 4 232 4 232 0 
Gemensamt vård o omsorg 5 255 7 167 1 912 10 751 8 751 2 000 
Äldreomsorg 59 079 56 249 -2 831 84 373 88 373 -4 000 
VFF 40 225 38 500 -1 725 57 750 58 650 -900 
Hälso och sjukvård 10 409 10 252 -157 15 378 15 628 -250 
Socialpsyk VFF Bistånd 13 453 16 420 2 967 24 630 22 030 2 600 
Sjuklön pga Covid 19         -1 800 1 800 
Socialstyrelsen Covid 19         -2 500 2 500 
RUR             

Resultat 170 532 168 000 -2 532 252 000 252 500 -500 

 
 
Socialförvaltningen gemensamt 
Socialförvaltningen gemensamt redovisar ett överskott per sista augusti på 1 072 tkr vilket dels beror 
på vakanta tjänster dels beror på att budget för oförutsedda kostnader inte har behövt tas i anspråk. 
Vi har tillsammans med Arboga anställt en medicinsk ansvarig sjuksköterska som började sitt arbete 
200701. Tjänsten som IT-strateg har varit vakant hela året p.g.a. föräldraledighet och personen har 
nu sagt upp sig. Vi avvaktar att anställa denna tjänst då det ekonomiska läget är osäkert.  
 
Vård- och omsorg har kraftigt ökade kostnader på grund av Covid-19 för: 

• Introduktioner av timvikarier 
• Lön till timanställda har ökat med ca 1 200 tkr jämfört med tidigare år. 
• Sjukfrånvaron har varit hög 
• Mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart 

anvisad personal arbetar kring misstänk smittade. Bemanning på barriärsavdelning och sluss 
är utöver ordinarie bemanning. Kostnad för barriärvård under perioden är 290 tkr medan sluss 
195 tkr, dessa kostnader är medräknade i kostnader för covid-19 nedan. 

• Ökat beställning av skyddsmaterial 
• På grund av covid-19 har kostnader bara för extrabemanning (ca 750 tkr), skyddsutrustning 

(ca 640 tkr) och andra kringkostnader (ca 130 tkr) under perioden landat på ca 1 520 tkr.  
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Minskade kostnader för: 
• Kontaktpersoner som prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Vi har också upptäckt och 

avslutat felaktiga utbetalningar för ärenden som inte avslutats. Flera uppdrag har på pausats  
p g a Covid-19 då kontaktpersonerna är över 70 år.   

• Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat, troligen en följd på Covid-19 vilket 
kan antas fortsätta under resten av året. Prognos på helår innebär ett överskott på 1 000 tkr. 

• Boendestöd har för liten personalstyrka medan Tallåsgården har en övertalighet. Dessa 
verksamheter har fått ett gemensamt uppdrag varför prognos på helår innebär ett överskott på 
300 tkr. Detta överskott kommer delfinansiera en sjätte biståndshandläggare.  

• Kostnader för internat har en prognos på ca +250 tkr på helår i positivt resultat. En ny plats 
har tillkommit från augusti. 

• Minskade kostnader för avlösarservice, ledsagning och fritids inom LSS har en prognos på 
300 tkr på helår i positivt resultat.  

• Totalt innebär de minskade kostnaderna ett positivt resultat på dessa områden uppskattat till 
ca 2 500 tkr 
 

Vissa kostnader har tillkommit efter att budget beslutades varför det saknas budget för dessa: 
• Arbetsledare på Lärken/Juvelen  
• Näckrosens gruppbostad har ökat från 3 boende till 5, detta innebär att bemanningen ökats 

med 1,0 åa utöver budget.  
• Två nya ärenden inom personlig assistans  

 
IFO, Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för: 
• Placeringar vuxna samt barn och unga då enheten har ett ökat antal beviljade 

missbruksbehandlingar på HVB för vuxna. Det finns pågående placeringar i konsulentstödda 
familjehem av barn med omfattande behov som gjordes förra året och som fortsätter. 
Öppenvården ställer om sin verksamhet för att försöka överta dessa familjehem i egen regi. 

• Under perioden jan-augusti har vi haft fem skyddsärenden av våldsutsatta kvinnor och barn 
samt en nyplacering av mor och ett nyfött barn på ett utredningshem och där budget saknas. 

• Ekonomiskt bistånd har sedan 2017 gradvis ökat, antalet biståndshushåll ökar till viss del men 
framförallt är det kostnaderna per hushåll som ökat. Större hushåll medför högre kostnader. Vi 
kan från maj månad se ökade kostnader utifrån covid-19. Även fast det varit förändringarna i a-
kassan och andra ersättningssystem prognostiserar vi ändå att kostnaderna kommer att öka 
redan 2020. Långbidragstagare prioriteras till arbetsmarknadsverksamheten. 

 
Individ och familjeomsorg har kraftigt ökade kostnader på grund av Covid-19 för: 

• Försörjningsstöd 
• Placeringar av barn och unga, vuxna samt skyddsplaceringar 

 
Prognosen för året är +/- 0. 
Utfallet per sista augusti visar ett underskott på 500 tkr som prognostiseras tas igen under resterande 
månader.  
Det egentliga underskottet är ca 4 500 tkr men det balanseras av diverse statsbidrag, ersättningar 
mm. De största bidragen är 500 tkr till utveckling av demensvården,  Covid-19 kostnader 2 500 tkr 
samt sjuklöner april – juli 1 800 tkr. 
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Bilaga 

Resultatredovisning mål per avdelning 
Alla mål berör inte båda avdelningarna och då har bara den berörda avdelningen redovisat sitt 
resultat. 
 
Socialnämndens mål Indikatorer/mätetal Delår tom augusti 

IFO med prognos 
Delår tom augusti VOO 
med prognos 

Socialförvaltningens 
verksamhet ska 
säkerställa att 
alternativa 
boendeformer ska 
erbjudas äldre som 
önskar detta 
 

1. Mellanboende som 
alternativ ska öka med 40 
nya platser senast år 2022 
2. Antal deltagare på 
mötesplatser ska årligen 
öka med 2 % 

 
 
 
               - 

1. Är i planeringsstadiet. 
Översyn av befintliga 
lokaler har skett och en 
planering pågår för att 
utöka antalet platser kring 
Misteln och att bygga om 
på tallåsgården.  Vi 
kommer dessutom att till 
årsskiftet frigöra 12 
bostäder på Södergården. 
 
2. En genomlysning av 
mötesplatserna är gjord ur 
ett genusperspektiv för att 
öka deltagandet. 
Genomförandeprocessen 
har avbrutits till följd av att 
mötesplatserna är stängda 
för externa besökare p.g.a. 
Corona pandemin. Vi 
hoppas kunna öppna 
mötesplatserna under året. 
Innan pausen hade 
deltagarna redan ökat 2%.  
Från maj ställdes vård och 
omsorg om till att 
tillgodose enskilda och 
gemensamma aktiviteter 
per boendeenhet och bland 
annat håller 
aktivitetssamordnaren 
aktiviteter vardagar på 
Södergården. 
Prognosen är att målet kan 
uppnås 
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Socialförvaltningen 
ska i samverkan med 
barn och 
utbildnings-
förvaltningen arbeta 
för fortsatt 
utveckling av tidiga 
och samordnade 
insatser (TSI) 

1.Samtliga ungdomar som 
omfattas av det 
kommunala aktivitets- 
ansvaret ska senast år 2020 
erbjudas aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Antalet samordnade 
individuella planer (SIP) 
ska årligen öka med år 
2020 som basår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Innan 2020 års utgång 
ska arbetet enligt Offensivt 
Drogförebyggande 
Initiativ Nu startas 

1. Vakanser för 
uppdraget är 
tillsatta, uppstart 
under september av 
insatser riktade mot 
unga, 16-24 år (inkl 
KAA). Beroende på 
covid-19 är det dock 
osäkert om 
indikatorn kan 
uppnås för helåret.  
 
 
2. Ett 
förvaltningsöverskri
dande rutin- och 
arbetsdokument 
utifrån TSI (tidiga 
och samordnade 
insatser för barn och 
unga) är under 
process och 
beräknas kunna 
presenteras för 
samtliga 
medarbetare under 
hösten. Detta 
förväntas öka 
antalet SIP:ar innan 
årets slut. 
 
3. Arbetssättet 
ODIN är under 
genomförande. 
Målet är uppnått.  

1. På grund av covid-19 
kommer vård och omsorg 
kunde vi inte ta emot 
ungdomar på feriearbete. 
Prognosen är att indikatorn 
inte uppnås för vård och 
omsorg 

Integrerat jämställt 
och hållbart 
samhälle 

1.Andelen ej 
återaktualiserade med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutad insats ska årligen 
öka med år 2018 som 
utgångsläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2018 - 92% 
2019 - 87% 
Prognosen på helår 
är att den 
procentuella andelen 
kommer att minska 
ytterligare utifrån en 
svårare situation på 
arbetsmarknaden. 
 
2. Delårsresultat per 
aug är tre personer 
och prognosen för 
helår är att vi inte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sip:ar
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2.Antalet personer inom 
Arbetsmarknad och 
försörjning (Aof) som 
kommer ut i arbete eller 
studier ska årligen öka 
med 2019 som basår (19 
pers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Antalet personer i 
samtliga praktikformer ska 
öka med 2019 som basår 

uppnår målet utifrån 
konsekvenser i 
omvärlden, som 
exempelvis det 
ansträngda läget på 
arbetsmarknaden 
utifrån covid-19 och 
Arbetsförmedlingen
s direktiv om att 
primärt använda 
privata aktörer 
utförare. 
 
3. Arbetsförmed-
lingens omställ-
ningsarbete har 
påverkat 
möjligheterna till 
praktik i den 
kommunala verk-
samheten såtillvida 
att anvisningarna 
under 2019/2020 
minskat. 
Prognosen är att 
målet inte kommer 
att uppnås. 

2. Vård och omsorg har 
tagit emot 2 extratjänster 
fram till mars.  
3. Praktikplatser har fått 
avbrytas på grund av 
covid-19 i mars. Innan dess 
hade vi tagit emot 16 
personer mot planerade 47 
st. Under hösten kommer vi 
ta emot praktikanter utifrån 
en upprättad handlingsplan. 
Bland annat kommer elever 
få göra samma utbildning 
och få samma genomgång 
som våra vikarier. Vi 
kommer däremot inte 
kunna ta emot 
språkpraktikanter eller 
personer under 18 år på 
grund av covid-19.  Ett 
uppdrag till IFO och VOO 
är att utveckla hela kedjan 
från sysselsättningsåtgärder 
till arbetsmarknadsåtgärder 
i syfte att stärka 
möjligheterna att utifrån sin 
förmåga ta steg närmare 
arbetsmarknaden och då 
det är möjligt kunna 
etablera sig på 
arbetsmarknaden så snart 
tillgängliga arbeten finns. 
Prognosen är att målet inte 
kan uppnås 

Socialförvaltningen 
ska verka för ett 
hållbart samhälle 

1.Socialförvaltningens 
verksamheter ska fasa ut 
användningen av all 
engångsplast senast år 
2020 
 
2.Socialförvaltningens 
verksamheter ska 
källsortera allt avfall 
senast år 2020 
 

1. Inköpsstopp på 
all engångsplast 
dock har 
skyddsmaterial 
utifrån covid-19 
inhandlats under 
året. 
 
2. Källsortering 
planerat att 
upprättas i samtliga 
verksamheter under 
2020. Per aug ej 
genomfört p.g.a. 
försening i 

1. Engångsplast är på god 
väg att fasas ut i alla 
verksamheter. Däremot är 
all skyddsutrustning 
rörande covid-19 nästan 
uteslutande i engångsplast.  
2.  Majoriteten av 
verksamheterna har redan 
fullgod källsortering och 
resterande har en planering 
för att uppnå indikatorn 
under året. 
Prognosen är att målet kan 
uppnås 
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ombyggnationen av 
Turisten 6. 
 
Prognosen är att 
målet inte kommer 
att uppnås. 

Socialnämndens 
budget ska vara i 
balans med optimalt 
resursanvändande 

1.Bokslut +/-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Mäta utförd tid för att 
anpassa efter rätt 
bemanning och rätt 
kompetens 
 
 
3.Genom förebyggande 
och rehabiliterande 
insatser 
 

1. Kostnader för 
externa placeringar 
för barn och unga 
och vuxna till skydd 
ökar även om 
behandlare och 
socialsekreterare 
konsulterar varandra 
inför. Att 
arbetslösheten på 
orten ökar får även 
konsekvenser på 
kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd  
 
Sammantaget gör 
detta det svårt att se  
ett nollresultat på 
årsprognosen. 
 
2. Planerat 
utförande på 
myndighetsdelarna 
under höst/vinter 
20/21. 
 
3. Öppenvården 
följer upp externa 
placeringar i led att 
säkra hemtagning 
och vård på 
hemorten. Under 
våren startade en 
12-stegsbehandling 
som genomförs med 
regelbundet intag. 
En översyn av 
insatser till 
arbetssökande pågår 
på Aof, för rätt 
insats till rätt person 
i rätt tid och där 
förändringsarbetet 

1. På grund av covid-19 
kommer personalkostnader 
och kostnader för 
skyddsmaterial att öka 
kraftigt, medan t.ex. 
kostnader för färdtjänst och 
kontaktpersoner att minska. 
Prognos är att indikatorn 
uppnås.  
2. Utförd tid mäts och 
bemanningen anpassas 
genom TES på Hemtjänst 
och trygghetsboende, 
genom detta har vi en mer 
kostnadseffektiv 
verksamhet där vi också 
säkerställer att rätt 
kompetens kommer till rätt 
brukare. Planering pågår 
för att införa TES i fler 
verksamheter under året.  
3. Förebyggande och 
rehabiliterande insatser 
utvecklas bland annat på 
mötesplatser samt i trygg 
och säker 
hemgångsrehabilitering 
(TSH) och Juvelen. TSH 
har pausats på grund av 
covid-19 och även 
dagverksamheten i Juvelen.  
Rehabenheten kommer 
genomföra en översyn av 
projektplan för TSH. Bland 
annat ska de säkerställa ett 
rehabiliterande, 
förebyggande och ett 
kostnadseffektivt 
arbetssätt.  
Prognosen är att målet kan 
uppnås 
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hamnar i fokus före 
sysselsättning. 
 
Prognosen är att 
målet kan uppnås. 

Brukares och 
anhörigas 
uppfattning av 
personalens goda 
bemötande ska 
årligen förbättras 
med utgångsläge 
2020 års resultat 

1.Brukares och anhörigas 
uppfattning av gott 
bemötande ska årligen öka 
med år 2020 som basår 

Den årliga 
brukarenkäten via 
SKR kommer att 
utföras på IFO:s all 
myndighetsutövning 
under perioden 14 
sept-6 november. 
 
Målet kan därför 
ännu inte bedömas. 

Av socialstyrelsens 
brukarbedömning framgår 
att 94 % av de äldre 
uppfattar gott bemötande. 
Inom VFF verksamheten 
ställs inte frågan, den 
indikator som ligger 
närmast att redovisa är ”Jag 
får bestämma om saker 
som är viktiga för mig”. 83 
% av dem som bor i 
servicebostad och 78 % av 
dem som bor i gruppbostad 
anser att så är fallet. Årets 
värde blir startvärde 

Människors 
möjlighet till 
inflytande/ 
delaktighet 

1.Antalet 
genomförandeplaner ska 
årligen öka för att år 2021 
vara 100 % 
 
 
 
 
 
 
2. Alla beslut ska följas 
upp inom föreskriven tid 
och minst en gång/år 
senast år 2020 
 
 
 
 
 
 
3.Brukarens uppfattning av 
inflytande/delaktighet ska 
årligen öka med år 2020 
som basår 

1. Personer i insats, 
beroende på vilken, 
upprättas nu en 
individuell 
genomförandeplan 
för inom 1-3 
månader.  
Prognosen att målet 
kan uppnås.                
 
2. Samtliga beslut 
inom 
Utredningsenhetens 
myndighetsutövning 
är i fas gällande 
uppföljning.  
 
Målet bedöms per 
aug som uppnått. 
 
3. I samarbete med 
Mälardalens 
högskola 
(Eskilstuna), 
Björsskogsskolan 
(Kungsör) och 
Arboga kommun 
har framtagits en 
app som ett digitalt 
verktyg för att skapa 

1. Aktuella 
genomförandeplaner finns 
redan i stora delar av 
SÄBO och VFF. 
Resterande verksamheter 
har en handlingsplan för att 
uppnå målet under året. 
2. I dagsläget följs endast 
beslut upp om 
brukare/samordnare/anhöri
g påvisar det. Ingen 
systematisk uppföljning 
sker. Biståndsenheten har 
anställt ytterligare en 
handläggare under 2020 
vilket ska medföra 
måluppfyllelse.  
3. Vi arbetar aktivt med 
inflytande/ delaktighet vid 
upprättande av 
genomförandeplanerna där 
detta tydligt genomlyses 
och dokumenteras. Trots 
detta upplever vissa 
brukare i mätningar att man 
inte kan påverka. Nytt 
fokus kommer därför vara 
själva processen kring 
upprättandet för att öka 
möjligheten att den 
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ett ökat inflytande i 
utredningsarbetet 
för barn i 
skolåldern.  
Appen ”Digchild” 
har under 2019 
testats och används 
nu som en del i 
myndighetsutövning
en för barn och 
unga. 
 
                   

enskilde känner att han/hon 
kan påverka sin vardag. 
Innan covid-19 hade vi 
startat brukarråd inom hela 
vård och omsorg men som 
nu är pausade men vi ser 
över i vår plan för hösten 
hur genomförande av 
brukaråd på ett säkert sätt 
skulle kunna genomföras. 
Prognos är att målet kan 
uppnås.3. Vi arbetar aktivt 
med inflytande/ delaktighet 
vid upprättande av 
genomförandeplanerna där 
detta tydligt genomlyses 
och dokumenteras. Innan 
covid-19 hade vi startat 
brukarråd inom hela vård 
och omsorg men som nu är 
pausade. VFF har under 
våren arbetat med 
valmöjlighet kring måltid 
samt kring aktiviteter.  
Prognos är att målet kan 
uppnås. 

IFO-verksamhetens egna mål och uppdrag 
 
Utöver nämndmålen har IFO formulerat ett antal egna mål och/eller uppdrag  
 
Egna Mål/ 
Uppdrag 

Aktiviteter Delår tom augusti med prognos 

 
”Vi arbetar 
med ständiga 
förbättringar” 

1. Samtliga enheter och 
grenar ska under 2020 
deklarera sin erbjudna 
servicegaranti via     
framtagna 
servicedeklarationer. 
 
 
2. Skapa, implementera 
eller revidera 
handläggarrutiner och 
riktlinjer under år 2020. 

Genomfört, revidering/justering klar under 2020 
och per aug trycks nu exemplaren upp. Målet är 
således uppfyllt. 
 
 
 
 
 
Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 
skapade och klara (nämnd maj).  
Riktlinjer ekonomiskt bistånd skapade och klara 
(till nämnd juni/aug). 
Riktlinjer för handläggning av barn och unga är 
pågående och bedöms klara under hösten.  
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Rutindokument för myndighetsutövning och 
utförarverksamhet kommer att fortsätta att 
revideras under höst/vinter 20/21. 
Prognosen för helår är att ändå målet uppfylls. 

 
”Vi har en 
ständig 
kompetens-
utveckling inom 
det egna 
arbetsområdet.” 
 

1. En individuell 
kompetensutvecklingsplan 
för de anställda finns på 
varje enhet och ska 
årligen revideras. 
 
2. Vi tar emot minst en 
VFU praktikant/student 
varje år. 
 
3. IFO ska ha 
enhetsöverskridande 
arbetsgrupper för att med 
multikompetens kunna 
bemöta klienternas behov 
och att samtidigt lära av 
varandras yrkesroller. 
 

1. Varje anställd på IFO har i samband med sitt 
medarbetarsamtal gjort en plan för sin utveckling 
på arbetsplatsen och i yrkesrollen och kommer att 
fortsätta att göra så även framöver. 
Målet anses som uppfyllt. 
 
2. IFO har haft en socionompraktikant under VT 
och ytterligare en nu under hösten pågående. 
Målet anses som uppfyllt. 
 
3. Enhetsöverskridande arbetsgrupper på området 
”våld i nära relationer” och ”implementering av 
Barnkonventionen” har startats upp under året. Ett 
gemensamt arbete i samverkan till fördel för den 
enskilde har initierats. 
Målet anses som uppfyllt. 
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1.   Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 

Många parametrar är ännu inte klara och därför kan man inte redan nu 

bedöma måluppfyllelse och kvalitet fullt ut i våra verksamheter. 

• De nationella proven har inte genomförts vårterminen -20 på grund av 

pandemin. 

• De årliga elev- och föräldraenkäterna genomförs först senare i höst 

liksom fritidsgårdsenkäten. 

 

 

 

  

Verksamhetsområde Nämndmål för 2020 Prognos för 

måluppfyllelse vid 

årsslutet 

Övergripande mål för 

alla verksamheter inom 

barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn, elever och 

studenter som upplever 

skolan som trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017. 

Prognos kan inte lämnas än. 

Övergripande mål för 

alla verksamheter inom 

barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara 

känd och implementerad i 

förskola och skola. 

Det är troligt att målet 

kommer att kunna nås. 

Förskola och pedagogisk 

omsorg  

1-5 år 

”Andelen män som arbetar 

inom förskolan, ska öka 

jämfört med andelen vid 

basåret 2017”. 

Förutsatt att männen har 

likvärdig kompetens som 

kvinnliga sökanden. 

Det är troligt att målet 

kommer att kunna nås. 

Grundskolan, 

förskoleklassen och 

fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i 

grundskolan ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Alla kunskapsresultat har 

inte ökat. Se 

resultatbeskrivning. 

Skolgemensamma 

verksamheter.  

Central elevhälsa, 

musikskolan och fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra 

hälsosamtal under sin tid i 

grundskolan. 

Det är troligt att målet 

kommer att kunna nås. 

VIVA.  
Vuxenutbildning, 

studievägledning, SFI, 

integration och gymnasium – 

IM språk 

Antalet elever som läser SFI 

eller svenska som andra 

språk i kombination med att 

de har språkpraktik ska öka 

jämfört med basåret 2017. 

Det är troligt att målet 

kommer att kunna nås. 
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Måluppfyllelse Förskolan 

 

Normer och värden 

Förankringsarbetet fortgår med barnkonventionens artiklar, för att 

synliggöra och tydliggöra barns rättigheter till bland annat ökad 

delaktighet. Ett aktivt arbete sker tillsammans med barnen när det 

gäller känslouttryck. Barn bekräftar och utmanar varandra genom att 

reflektera tillsammans på hur de reagerar i olika situationer. 

Utifrån BRUK-skattningen behöver vi se till att värdegrundsarbetet är 

väl förankrat i våra förskolor. Tryggheten är viktig och en grund för all 

inlärning.  

Utifrån resultaten i föräldraenkäten, så tolkar verksamhetschefen att 

många upplever sig trygga att lämna sitt barn i förskolan. Man arbetar 

ihållande med att bygga och knyta an till goda relationer. 

 

Utveckling och lärande 

Pedagoger har uppmärksammat, reflekterat och diskuterat olika sorters 

lek och vad lek är utifrån boken: ”Den livsviktiga leken”. Leken 

behöver planeras för att man som pedagog ska kunna fästa blicken på 

barnens lek och vara uppmärksam på när barn utforskar i leken och då 

man som pedagog har möjlighet att utmana i leken bland annat med 

nytt material, ord samt att föra leken framåt. 

 

Barns inflytande 

Utifrån resultat i självskattningen i BRUK upptäckte pedagoger att de 

behöver ha mer fokus på arbetet gällande barns inflytande. 

Pedagogerna arbetar utifrån barnens intressen, miljön och materialet är 

tillgängligt för barnen. Barn är företagsamma entreprenörer. Barns 

självkänsla och självförtroende behöver stärkas, vilket bland annat sker 

när barn upplever att deras åsikter och handlingar betyder något och 

påverkar omgivningen i såväl fysisk miljö som i interaktion med andra 

människor.  

  

Samverkan sker med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

Ett bra överlämnade upplevs från förskolan med tydlig gemensam plan, 

där fokus låg på överlämnandet i syfte att ge ledning och barn den bästa 

förutsättningen. 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Måluppfyllelsen ökar generellt genom ökad medvetenhet och ökat 

systematiskt kvalitetsarbete, där föregående resultat används som 

utgångsläge i större utsträckning. Analysen är fortfarande ett av 

förskolans utvecklingsområden. 

Det förekommer viss oro utifrån pandemin Covid-19, som möts bland 

annat genom ett aktivt proaktivt arbete med riskbedömningar och 

handlingsplaner. 
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Måluppfyllelse inom Förskoleklass 

All verksamhet i förskoleklasserna har sin grund i Läroplanen (Lgr11). 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång 

mellan förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans 

pedagogiska verksamhet strävar man mot skolans mål vilket även 

skapar en god grund för all slags vidare inlärning. Sedan hösten 2018 är 

förskoleklass obligatorisk och 2019 blev även kartläggningen i svenska 

och matematik obligatorisk att genomföra, vilket hjälper till att tidigt 

kunna sätta in stöd och rätt resurser.  

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna ges 

förutsättningar att bland annat utveckla sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift, skapa och uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer, använda matematiska begrepp och resonemang för att 

kommunicera och lösa problem, röra sig allsidigt i olika miljöer samt 

förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

På Hagaskolan ser man stora vinster med att man nu har lärare från 

förskoleklass som följer med barnen upp till åk 3. I höstas kunde nästan 

alla redan läsa när de började i åk 1 och kontrasten mellan förskoleklass 

och skola blev inte lika stor. Eleverna känner sin lärare och 

vårdnadshavarna är också trygga med densamma.  

På Björskogsskolan används det nya kartläggningsmaterialet ”Hitta     

språket” och ”Hitta matematiken” från Skolverket.  

Nytt för läsåret är att man har köpt in tre Ipads till förskoleklassen, för 

att de bättre ska kunna möta de krav som ställs på en varierad och 

stimulerande inlärningsprocess. Målet är att ytterligare underlätta och 

överbrygga steget mellan förskoleklass och årskurs 1. 
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Måluppfyllelse av kunskapsmålen åk F-3. Totalt i kommunen 

 

 
 

 

Rektorernas analys och kommentarer 

Flera elever uppnår inte kunskapskraven i idrott och hälsa många gånger beroende 

på att de inte kan simma. Möjligheten finns för dessa elever att bli bättre i detta 

moment genom att de kommer att bli erbjudna extra simning. 

 

För att höja kunskapsnivån i matematik på Västerskolan har rektor anställt en 

förstelärare med uppdrag att utveckla undervisningen i matematik. Inom 

försteläraruppdraget kommer man att få ta ansvar för och leda det kollegiala 

lärandet i samråd med skolledningen inom olika utvecklingsområden som 

definieras i skolans systematiska kvalitetsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara 

öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna 

gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.  

Lärarna har också arbetat med formativ bedömning i undervisningen genom att 

förtydliga och hjälpa eleverna att förstå lärandemål och bedömningskriterier.  
Flera extra anpassningar har också genomförts 

 

På Björskogsskolan såg alla elever i åk 3 ut att uppfylla 

kunskapskraven i samtliga ämnen. Vid en jämförelse med vårterminen 

2020 ser vi att en elev nu riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i 

svenska. I övrigt så ligger måluppfyllelsen, för hela klassen, på en jämn 

och stabil nivå. 

Man kan se att de insatser som satts in på matematikundervisningen har 

gett önskad effekt och endast en elev riskerar att inte nå målen i ämnet 

matematik. Samtidigt ser vi att 70% i nuvarande åk 6 och 54% i 

nuvarande åk 5 sitter på mer än godtagbara kunskaper i matematik, vid 

slutet av läsåret 2019–2020. 

Man kan se en tydlig trend där svenska börjar bli ett av de ämnen där 

flest elever riskerar att inte uppnå målen. Skolan kommer därför, under 

läsåret 2020–2021, att sätta samman ett nytt screeningmaterial, som ska 

följa elevernas kunskapsutveckling i svenska och på ett tidigt stadium 

fånga upp de som riskerar att inte nå målen. 
 

 

 

  

Procentuell fördelning BI BL EN IDH MA MU NO SO SV SVA TK

Riskerar att ej uppfylla kunskapskraven 4,5% 7,2% 17,3% 17,4% 1,9% 5,6% 6,0% 14,3% 35,0% 3,4%

Godtagbara kunskaper 95,5% 90,4% 69,1% 70,6% 92,5% 87,0% 85,7% 75,0% 50,0% 96,6%

Mer än godtagbara kunskaper 0,0% 2,4% 13,6% 11,9% 5,6% 7,4% 8,3% 10,7% 15,0% 0,0%
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Måluppfyllelse av kunskapsmålen åk 6 

 

Fördelning av betyg per ämne i åk 6 på Kung Karls skola vt -20 

All statistik ur Infomentor 

 

Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Kungsör 
Skola: Kung Karl 46 
Läsår: 2019-2020 
Årskurs: 6 
Termin: Vt år 6 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild 3 14 27 18 24 3  89 

Biologi   7 18 16 36 11 1 89 

Engelska 8 7 18 12 22 22 2 91 

Fysik 4 14 12 11 32 15 1 89 

Geografi  6 20 15 35 10 1 87 

Historia   15 18 15 29 12 1 90 

Idrott och hälsa 21 16 22 3 5 21 2 90 

Kemi   5 15 14 35 19 1 89 

Matematik 8 9 18 21 19 16  91 

Moderna språk inom ramen för språkval 2 11 15 22 17 10   77 

Modersmål 4 3 2 1    10 

Musik 1 13 15 19 17 21 2 88 

Religionskunskap  1 28 14 33 10 3 89 

Samhällskunskap   5 25 14 29 15 1 89 

Slöjd  12 15 19 39 5  90 

Svenska 1 15 11 17 17 17   78 

Svenska som andraspråk   1 1 4 6 1 13 

Teknik     14 17 33 24 1 89 

 

 

Rektors analys och beskrivning av resultaten 

Engelska: 74 % av eleverna har betyg A-E, dvs godkända betyg. 

Vt-19 hade 79,2% av eleverna godkända betyg (Siris).  

Tyvärr en sänkning av betygen jämfört med läsåret innan. 

 

Matematik: 82% av eleverna har betyg A-E, dvs godkända betyg. 

Vt-19 hade 77,9% av eleverna godkända betyg (Siris).  

Glädjande nog en höjning av betygen jämfört med läsåret innan. 

 

Svenska: 78% av eleverna har betyg A-E, dvs godkänt betyg. 
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Fördelning av betyg per ämne i åk 6 på Björskogsskolan vt -20 

All statistik ur Infomentor 

 

 
 

Rektors analys av resultatet och hur detta kan förbättras. 

 

Måluppfyllelsen är överlag hög och vissa årskurser ser relativt stora 

ökningar i antalet elever med mer än godtagbara kunskaper.  

 

Skolan kan se att de insatser som satts in på matematikundervisningen 

har gett önskad effekt och endast en elev riskerar att inte nå målen i 

ämnet matematik. Samtidigt ser vi att 70 % i nuvarande åk 6 och 54 % i 

nuvarande åk 5 sitter på mer än godtagbara kunskaper i matematik vid 

slutet av läsåret 2019–2020. 

Man kan se en tydlig trend där svenska börjar bli ett av de ämnen där 

flest elever riskerar att inte uppnå målen. Skolan kommer därför, under 

läsåret 2020–2021, att sätta samman ett nytt screeningmaterial som ska 

följa elevernas kunskapsutveckling i svenska och på ett tidigt stadium 

fånga upp de som riskerar att inte nå målen. 
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Måluppfyllelse inom fritidshemmen 

 

Enligt läroplanen för fritidshemmen bör personalen i fritidshemmet 

inventera vilka behov och intressen eleverna har för att kunna erbjuda 

dem en meningsfull och varierad verksamhet, välja aktiviteter, 

arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna en möjlighet att utvecklas i 

riktning mot målen i läroplanen.  

 

Under 2020 har arbetet fortsatt enligt samma intentioner som tidigare 

och som påtalades av Skolinspektionen vid granskningen våren 2015. 

De åtgärder som nu succesivt genomförs är bland annat: 

• Planera, anordna och utvärdera aktiviteter som gör att elevernas 

lärande i skolan kan fortsätta på fritids. Detta borde hjälpa 

eleverna till en högre måluppfyllelse inom grundskolan. 

• Planera, anordna och utvärdera rastaktiviteter som ökar 

elevernas trygghet på rasterna och utvecklar deras sociala 

förmåga. Genom detta kan också fritidspedagogernas 

kompetens tas till vara fullt ut. 

• Dokumentera elevernas lärande och utveckling på fritids som 

ett stöd i det fortsatta systematiska utvecklingsarbetet. 

• Hagaskolan har fortsatt med att ha två spår för fritidshemmet på 

Hagaskolan, där varje spår kopplas ihop med motsvarande spår 

inom grundskolan. Det upplevs som en trygghet att man är i 

samma spår alla år på skolan och att både elever och föräldrar 

vet vilken avdelning man sedan kommer till samt att personalen 

i de olika spåren alltid följer samma elever. 

• Fritidshemmen på Västerskolan har fortsatt arbetet med utveckling av 

verksamheten där huvudfokus legat på att hjälpa eleverna att samspela och 

följa regler och där aktiviteterna varit en viktig del i fritidshemmens mål 

inklusive det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 

• Fritidshemmet i Björskog har satsat på fortsatta 

fortbildningsinsatser för personalen. Under ht 2020 har 

fritidshemspersonalen stärkts ytterligare genom en föreläsning 

om strukturerade rastaktiviteter. Nästan samtliga 

fritidspedagoger kommer, efter innevarande termin, att ha gått 

en NPF-kurs, som ytterligare stärker dem i sin roll och bidrar 

till ökad måluppfyllelse för samtliga elever.   

• Fritidsverksamheten på Kung Karl 46 har både en inskriven och 

en öppen verksamhet efter skolan och under skolans lov. 

Verksamheten är ett komplement till elevernas arbete i skolan i 

syfte att öka eleverna måluppfyllelse i grundskolan. 

Pedagogerna på ”Fritids 46” prioriterar uteaktivitet den dag 

samtliga elever slutar tidigt. Gemensamma mål för 

verksamheten är att eleverna ska känna sig trygga, vara ett 

komplement till skolan, arbetar för att eleverna ska delta i 

demokratiska processer, att eleverna ska ha en meningsfull 

fritid, arbeta för jämställdhet och att arbeta aktivt för att 

motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling. 
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Måluppfyllelse av kunskapsmålen åk 7–9 

 

Förändring över tid när det gäller åk 9 och behörigheten till gymnasiet 

All statistik ur Infomentor. 
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Förändring över tid när det gäller åk 9 och meritvärde 

All statistik ur Infomentor. 
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Förändring i meritvärde från åk 8 till åk 9 

 
Meritvärdet för åk 9, som slutade vt-20 höjdes med 9 % enheter från ht-19 och   

blivande åk 9 (åk 8 vt-20) höjdes mellan ht och vt med 7 % enheter.  

Blivande åk 8 (åk 7 vt-20) höjde sitt meritvärde från 167 ht-19 till 170 vt-20. 

Blivande åk 7 (åk 6 lå 19/20) höjde sitt meritvärde från 111 ht-19 till 170 ht-20. 

Det är glädjande att värdena ökar, men ett gediget arbete för att nå högre värden 

behövs. 

 

Rektors analys och kommentar till resultaten 

Resultatet för åk 9 som slutade på Kung Karl vt-20 var inte bra. Mycket beror på 

individer som har särskilda svårigheter. De insatser som har gjorts har varit bra och 

flera elever har klarat godkända betyg, framförallt i matematik. Elever som fått F 

och streck är elever som har hög frånvaro, läser i särskilda undervisningsgrupper till 

exempel elever från Cirrusgården och Kung Karlsgården, i ”Kungsgruppen”. Vissa 

elevers resultat har även påverkats av rädslan för att komma till skolan under Covid-

19. Positivt är att mellan 5 och 8 elever klarat sina betyg i matematik med hjälp av 

”Mattefronten” och sommarskolan. 

 

Åtgärder inför läsåret 20/21 i åk 7–9 för att förbättra resultaten 

- Tvålärarsystem i språkval svenska/engelska - riktad undervisning utifrån 

elevernas behov i svenska och engelska.  

- ”Mattefronten” fortsätter, men i annan form – varje matematiklärare har det 

i sin tjänst och i åk 7 kommer ett pass finnas utöver de andra lektionerna 

medan det i åk 8 och 9 kommer användas som tvålärarsystem på matematiken 

på grund av svårigheter att få in i schemat. 

- Organisationsändring i åk 7–9 med två arbetslag för att lättare kunna 

diskutera elever under möten samt att kurator, skolsköterska och SYV 

kommer att ingå i vardera arbetslagen. 
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Övergripande genomförda åtgärder för att höja 

kunskapsresultaten i grundskolan 

En stor kompetensutvecklingsinsats omfattande all personal i 

grundskolan samt personal på förskolan och VIVA har genomförts 

under de sista två åren. Denna fortbildningsinsats har inte kunnat 

finansierats med egna kommunala medel utan möjliggjorts av externa 

statliga medel, bland annat inom projektet ”Nyanländas lärande”. 

Som grund för dessa kompetensutvecklingsinsatser genomfördes en 

bred kartläggning tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp för 

cirka 2 år sedan där man gemensamt beslutade om vilka områden som 

var viktigast för att på sikt kunna höja elevernas måluppfyllelse. 

De områden som då ansågs viktigast var: 

 

• Bemötande och ledarskap i klassrummet.  

• Digitalisering 

• Gemensam målbild. 

• Språkutvecklande arbetssätt 

• Samverkan och utveckling 

• Ämnesutveckling 

• Bedömning, kartläggning och validering. 

• Studie och yrkesvägledning. 

• Fritidshem 

 

Inom denna ram har sedan ett antal åtgärder genomförts och fortfarande 

genomförs på kommunens olika skolor. Några exempel: 

 

• Genomförande av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(SKUA) på samtliga förskolor, grundskolor och inom VIVA. 

SKUA är en undervisningsmodell som ger elever med olika 

bakgrund och olika möjligheter förutsättningar att utvecklas 

tillsammans. 

 

• På VIVA har man arbetat med ett tema om hur våra hjärnor 

påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital teknik och fysiska 

kontakter (aktuellt nu i tider med Cov -19). Som grund har olika 

litteratur använts, bland annat ”Hjärnsmart lärande”. 

 

• På Kung karls skolan har man arbetat med ”Ledarskap i 

klassrummet” under inspiration av John Steinberg. Detta för att 

bland annat förbättra studieron vilken är en mycket viktig faktor 

för elevernas möjlighet att kunna lära sig. 

 

• En särskild satsning på att höja kunskapsresultaten i matematik, 

”Mattefronten”, har genomförts under våren under ledning av 

en extern matematikutvecklare med grund i Örebro Universitet 

tillsammans med skolan egna matematiklärare. 
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• Fortbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) för att på bättre sätt 

kunna stödja elever som varit med om uppslitande händelser. 

 

• Flera skolor har arbetat med ”Psykologi i klassrummet” och 

BVS-metoden (en metod i samtalsteknik). 

 

• På flera skolor fortbildar man sig inom ”Lektionsdesign”. 

 

• Införande av ”rastvärdar” på kommunens grundskolor som 

aktiverar eleverna på rasterna utifrån ett koncept kallat 

”Skolgårdslärare”. En bra rast innebär bättre möjligheter till 

lärande på kommande lektioner. 

 

• Inom förskolan har man haft olika kompetensutvecklingsprojekt 

inom bland annat ”Stärka förskollärare i deras ledarskap” och 

”Skapande Skola”. 

 

• På samtliga skolor planeras för införande av EHM 

(Elevhälsomötet), en metod att utveckla elevhälsoarbetet med 

ökat fokus på grupp och organisationsnivå. 

 

 

 

Måluppfyllelse inom VIVA 

Pandemin har satt sina spår i både undervisning och betygssättning. Skolverket tog 

beslut på att nationella prov skulle ställas in och andra examinationsformer krävdes 

för att säkerställa likvärdigheten. Inom SFI och övriga studieformer inom 

vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium löste man detta genom att ta in elever 

i mindre grupper så att de trots allt kunde genomföra vissa examinationer på plats i 

skolan.  

 

Komvux svenska för invandrare (SFI) 

Inom Komvux svenska för invandrare har 28 betyg utfärdats under 

2020 med betyget E eller högre. Tre av dessa avser prövningar, där 

elever har genomfört prövningar i kursen 3C. Pandemin har inneburit 

att vissa elevers studietid kommer att förlängas då de inte tillgodogör 

sig fjärr – och distansundervisning på samma sätt som de gör om de har 

undervisning på plats tillsammans med undervisande personal och 

modersmålsstöd. 
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Komvux grundläggande och gymnasial 

Hittills har 76 betyg utfärdats under 2020 på grundläggande komvux 

med en måluppfyllelse på 77,6 %.  

Inom grundläggande vuxenutbildning läser eleverna framförallt 

svenska som andraspråk/svenska, engelska, matematik eller so.  

 

Vid delårsbokslutet tertial 2 läser 34 elever kurser inom ramen för 

Komvux grundläggande, 48 elever läser behörighetsgivande kurser 

inom Komvux gymnasial. Utöver de behörighetsgivande kurserna läser 

bland annat 32 elever kurser inom vård – och omsorgscollege. Några 

elever kombinerar de två. 37 elever från hela Västra Mälardalen läser 

även gymnasiala kurser för att bli barnskötare. 

Totalt har hittills 296 kursbetyg utfärdats inom gymnasiala – och 

yrkesgymnasiala kurser. I dessa är elever från Arboga och Köping samt 

yrkeskurser hos externa utförare inkluderade med ca 20 %. Totalt är 

måluppfyllelsen 94 %.  

Även måluppfyllelsen på kurser som genomförts på plats är 94 % 

medan externa utbildningsanordnare har en måluppfyllelse på 87 %. 

 

Introduktionsprogrammet språkinriktning (IM-språk) 

Precis som SFI är IM en utbildningsform där elevgenomströmningen är 

kontinuerlig. 10 elever avslutade sina studier i juni 2020. Fyra av dessa 

gick vidare till nationella program på gymnasiet, fyra gick vidare till 

Komvux, en sökte till folkhögskola och en elev flyttade till annan ort. 

Övriga elever fortsatte inom introduktionsprogrammet i Kungsör. 

 

 

 

Måluppfyllelse inom särskolan 

Samtliga elever med rätt till särskola, externt placerade både inom 

grundsärskola och träningsskola, har nått de för skolformerna 

stipulerade målen under 2020. 
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2. Väsentliga händelser, ett axplock från 

enheterna 

 

Förskolan 

• Enhetens nya organisation trädde i kraft 1 januari 2020 med en 

övergripande verksamhetschef och 4 rektorer vilka ansvarar och leder var 

sitt förskoleområde. 

• Barnkonventionen är numera lag from 1 januari 2020 

• Kompetensutveckling och projekt i bland annat ”Stärka förskollärare i deras 

ledarskap” och ”Skapande Skola” 

• Krisarbete utifrån pandemin Covid-19 

• Fortlöpande rekryterat förskollärare 

• Startat en övergripande ”Hälsa- och Arbetsmiljögrupp”, som leds av 

förskolans verksamhetschef. Där fokus är på arbetsglädje och att må bra. 

 

Hagaskolan 

• Matematiksatsning. För att öka resultaten hos eleverna inom matematik 

satsar skolan från och med vårterminen 2020 på en ämneslärare i matematik 

som tillsammans med alla klasslärare planerar matematikundervisningen. 

Ämnesläraren genomför vissa moment och lektioner tillsammans med 

lärarna i klasserna eller tar ut några elever med svårigheter för att jobba mer 

avskalat med något moment. Vi hoppas kunna se en uppåtgående trend i 

resultaten utifrån denna satsning.  

Som ytterligare ett komplement genomför alla matematikundervisande 

lärare ”Matematiklyftet” som fortbildning ledd av en av skolans 

förstelärare. 

• Ny lektionsmodell. En av skolans förstelärare driver en 

kompetensutveckling i ”Lektionsdesign” där all undervisande personal 

deltar och man jobbar utifrån boken ”Lektionsdesign”. Lärarna får 

tillsammans arbeta med både struktur och innehåll och gå igenom de olika 

faserna i en lektion. Syftet med detta kollegiala lärande är tillsammans ta 

fram en uppdaterad version av ”Hagamodellen” med en egen 

lektionsmodell för undervisningen samt självklart också en förbättring av 

varje lektion för att nå ett förbättrat resultat. 

• Ny skolorganisation. Läsåret 20/21 kommer skolan att dela in läsåret i sex 

perioder innefattande 6 veckor styck. Inom varje period kommer EHT att 

träffa alla klasser och där verksamheten jobbar med en specifik 

kompetensutveckling och där extra anpassningar och åtgärdsprogram 

utvärderas.  

• Skolgårdslärare och ”lånebod”.  Från höstterminen 2020 kommer skolans 

skolgårdslärare att få utökad tid på skolgården för att kunna erbjuda styrda 

rastaktiviteter på flera raster. Man kommer även starta upp sin ”lånebod”. 
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Västerskolan  

• Värdegrundstema. Västerskolan har startat terminen med ett 

värdegrundstema för att skapa trygghet för eleverna och för att de ska lära 

känna varandra. Eleverna får lära sig mer om barnkonventionen och 

mänskliga rättigheter. Arbetet med värdegrunden är en del av 

undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i 

fritidshemmet. Man följer upp arbetet och utvecklar det om vi upptäcker 

brister. 

• SKUA och Kooperativt lärande med fokus på matematik. Västerskolan 

fortsätter sitt arbete med SKUA och Kooperativt lärande men nu med fokus 

på matematik. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta 

av varandras kunskaper är syftet att både öka måluppfyllelsen och elevernas 

sociala sammanhållning och empati. De blir rustade för samarbete och 

förståelse för att alla behövs. 

• TMO – Traumamedveten omsorg. All personal får fortbildning i 

Traumamedveten omsorg vilket hjälper och vägleder vuxna att förstå och 

möta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och 

traumatiska händelser.  

• Skapande skola – Cirkusskolan. Syftet med Cirkusskolan, ett projekt inom 

”Skapande skola”, är att aktivera, hitta entusiasm och uppmuntra deltagarna till en 

aktiv livsstil där rörelse blir en naturlig del.  

 

Björskogsskolan 

• Ny rektor. Björskogsskolan har fått en ny rektor, Kristoffer Olofsson, som 

ersatt Karin Robertson från och med starten av läsåret. 

• Fortbildning i Lektionsdesign. Lärarpersonalen har under vårterminen 2020 

läst boken Lektionsdesign - en handbok av Helena Wallberg. De har sedan 

diskuterat boken och gett varandra tips och idéer vilket bidragit till ett 

kollegialt lärande för all personal på skolan  

• Äventyrsdagen. En mycket uppskattad dag, ”Äventyrsdagen” genomfördes 

i början av maj.  Eleverna fick vid olika stationer i ”Skolskogen” lära sig 

om kroppen.  

• Eleverna i årskurs 1och 2 har under vårterminen 2020 varit med i 

Mattematchen. Det är en lekfull tävling i matematik som vänder sig till alla 

grundskoleelever i årskurserna 1 till 4 i hela Sverige. Eleverna använder 

sina iPads när de tävlar eftersom uppgifterna finns på nätet. Tävlingen 

innebär att eleverna motiveras att träna mer på matematikuppgifter och de 

ser tydligt att de blir bättre och bättre desto mer de övar. Detta år kom 

Björskogsskolans åk 2 på sjuttonde plats av 1617 tävlande klasser i Sverige.  

• Lärarna har, under vårterminen -20 arbetat med kooperativt lärande i 

praktiken. En modell där kunskapsutvecklingen bygger på att man lär av 

varandra och drar nytta av varandras kunskaper. Målet är att det ska leda till 

inkludering, ökad elevaktivitet, ökad måluppfyllelse samt att det ska stärka 

den sociala sammanhållningen. Arbetet kommer att fortsätta under 20/21 

och då användas inom ramarna för skolans väletablerade 

utomhuspedagogik  
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Kung Karls skola (46 och 79) 

• Ny organisation. Ny inre organisation på skolan. Samma rektor för både 

Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en biträdande rektor för respektive 

enhet. 

• Utvecklat samarbete. Fortsatt utvecklat samarbetet mellan Kung Karl 46 

och Kung Karl 79 som bland annat tidigare lett till gemensamma 

ordningsregler och beslut om mobilfri skola. 

• Mattefronten. Riktad insats för elever med svårigheter inom matematiken, 

Mattefronten, två gånger i veckan. Främst för åk 9 elever. Genomförs av 

matematikutvecklare, anställd inom ramen för tillfälliga externa bidrag, 

matematiklärare från Viva, samt skolans egna matematiklärare. 

• Kamratstödjare. För att öka tryggheten på skolan har ett arbete med 

kamratstödjare initierats. Detta kommer att genomföras under vt-20. En av 

elevhälsans personal kommer att ansvara för arbetet tillsammans med en av 

de biträdande rektorerna.  

• Elevassistentutbildning. Skolans resurspersoner har under våren -20 

genomgått en utbildningsinsats tillsammans med övriga resurspersoner i 

kommunen. Insatsen genomfördes med ledning av specialpedagog på 

IM/VIVA. 

 

VIVA 

• Analys och tydligare strukturer kring kunskapsuppföljning har inletts under 

2019 och fortsätter under hela året 2020.  

• Nytt samverkansavtal med Köping kring gymnasieutbildningar har 

tecknats. 

• Under första delen av 2020 har man påbörjat implementering av en 

främjande, förebyggande och lärande modell, ”Elevhälsomötet”, där 

lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går hand i hand. 

• SFI har avslutat ett lyckat 5-veckorstema som har handlat om hur våra 

hjärnor påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital teknik och sociala 

kontakter, med fokus på inlärning och studieteknik.  

• Ett specifikt uppdrag är riktat mot samtliga elever på SFI och har startat upp 

med gruppvägledning i flera grupper. Det är fokus på mål, motivation, 

självbild, utbildningsvägar och yrkesområden. Elever inom 

utbildningsplikten är prioriterade men även andra elever kommer att få 

satsningen. Detta är en satsning inom uppdraget om ökad sysselsättning, 

som vi har tillsammans med näringslivsenheten och AoF.  

• Som ett annat led i ökad sysselsättning har undervisningen inom SFI ett 

fokus på arbetslivet och eleverna jobbar med olika yrken där de får fördjupa 

sig i yrken utifrån intresse. En temadag genomfördes i början på mars då 

bland annat före detta elever som idag har ett jobb i Sverige deltog. De 

berättade om sin bakgrund, hur de lyckats få ett jobb i Sverige och gav tips 

till våra elever i ”jakten på ett jobb”.  

• En upphandlingsprocess av externa utbildningsanordnare tillsammans med 

Arboga och Köping, både yrkesutbildningar och teoretiska kurser pågår. 

• En gemensam ansökan från Västra Mälardalen om statsbidrag från 

Skolverket för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförare till 2021 har skickats 

in.  
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• Covid – 19 och rekommendationerna att stänga Kungsörs gymnasium och 

vuxenutbildningen från en dag till en annan under våren fick stora 

konsekvenser. Personalen på VIVA har varit otroligt flexibla och anpassat 

sin undervisning utifrån rådande omständigheter, detta trots att vissa 

verktyg inte fanns på plats. Man har gjort en omprioritering av 

fortbildningsinsatser och fokuserat mer på digitalisering för att få så bra 

kvalitet på undervisningen som man kan. Man kan dock se att man kommer 

att få en sämre måluppfyllelse på grund av detta. Orsaken är att det är svårt 

för många elever att inte få den stöttning som klassrumsundervisning 

innebär.  

I augusti följde man sedan de rekommendationer som kom från 

Folkhälsomyndigheten och startade upp verksamheten på plats igen. Dock 

med vissa restriktioner för att få ett mindre antal elever i klassrummen. 

Grupper har delats upp och klassrummen har anpassats så att avstånd till 

varandra ska vara möjligt. 

 

 

Skolgemensamma verksamheter 

• Under v. 25–26 genomfördes traditionsenligt ferieverksamheten 

med 42 ungdomar i åk 8 och 9 samt 7 ledare. 

Ferieverksamheten genomfördes med egna medel.  

• Fritidsgården har dessutom kunnat ha öppet hela sommaren tack 

vare externa medel från Sparbanken Västra Mälardalen. Inga 

egna medel finns annars för detta. Fritidsgården hade öppet tre 

kvällar i veckan hela sommaren – måndag, onsdag och fredag. I 

snitt besöktes fritidsgården då av 35 ungdomar per kväll varav 

20–25 % var flickor. Dessutom anordnades heldagsaktiviteter 

med bland annat fotbollsturnering på hemmaplan samt 

bussresor till Västerås och besök på bland annat ”Yoump 

trampolinpark” och ”Laser Game.”. Cirka 40 ungdomar deltog 

per tillfälle. 

• Covid -19 har satt sin prägel på en del av enhetens verksamhet. 

Bland annat har en del av vaccinationsprogrammet senarelagts 

till höstterminen 2020 samt sammankomstbegränsningen på 

max 50 personer har även gällt på våra fritidsgårdar. Prova-på-

dagen på musikskolan sker i höst istället för nu under våren och 

den årliga musikuppspelningen för föräldrar sänds även digitalt 

för att alla skall kunna se och höra denna. 

• Från och med höstterminen 2019 har Skolgemensamma 

verksamheter också tagit över det medicinska ansvaret på VIVA 

vilket bland annat innebär en ekonomisk besparing då tjänsten 

inte längre behöver köpas in externt. Detta fortsätter även nu 

under 2020. 
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3. Framtidsperspektiv 

Omvärld 

Utvecklingen går generellt mot större krav i samhället på att alla får en 

högre utbildningsnivå. Det gäller både ungdomar och vuxna. En 

oönskad konsekvens är att många gymnasieutbildningar upplevs för 

krävande och att eleverna inte fullföljer utbildningarna. Det innebär att 

det blir ett ökat behov av att det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder 

dessa ungdomar meningsfulla alternativ och förhoppningsvis en väg 

tillbaka till studier. 

 

För att lyckas få fler vuxna i arbete pågår bland annat ett samarbete 

mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte att anpassa 

utbildningsinsatser efter företagens behov. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft lägre 

budget och kostnader för både förskola och grundskola än jämförbara 

kommuner. De senaste två åren har tyvärr grundskolans måluppfyllelse 

också varit relativt låg. Detta är en stor utmaning för nämndens 

verksamhet. 

 

Demografi 

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas samtliga åldersgrupper 

inom förskola och skola att öka. Den största ökningen sker inom 

gymnasieskolan där ökningen är 4,2%, vilket direkt innebär ökade 

kostnader för interkommunala ersättningar. 

 

Arbete med planering av utformningen av den nya förskolan kring 

Kinnekulle pågår och beräknas vara klart under 2020, den kommer att 

ersätta förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården. De lokalerna 

kan därefter återställas till bostäder. Behovet av förskoleplatser på östra 

delen av Kungsör återstår. Arbetet med detaljplanen för att möjliggöra 

en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola behöver fortsätta. 

Förutsättningarna kan möjligtvis ändras beroende på vilka sparåtgärder 

som barn- och utbildningsnämnden kan tvingas fatta beslut om. 

 

Antalet elever i grundskolan kommer enligt befolkningsprognoserna att 

öka ytterligare. Den lokalmässiga kapaciteten för att ta emot eleverna 

beräknas räcka till för Hagaskolan, Västerskolan och Björskogs skola. 

För Kung Karls skola är risken stor att lokalerna inte räcker efter år 

2022. Det finns ett behov av ökade stödresurser bland annat i form av 

ytterligare en skolkurator. 

Antalet elever som är inskrivna i särskolan har ökat vilket direkt 

innebär ökade kostnader under 2019 och 2020 för interkommunala 

ersättningar. 

 

Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock 

fortfarande stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux. 
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Det behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt. Det är av 

stor vikt både för enskilda individer och samhället i stort att 

integrationsarbetet blir bra. Det finns inte längre någon extern 

finansiering från Migrationsverket för dessa insatser, utan det måste 

lösas inom den ordinarie kommunala budgeten. 

 

Prioriteringar inför 2021 

För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen 

samtidigt som resurserna minskar. Det finns ett behov av att fortsätta 

det utvecklingsarbete och kompetensutveckling som inleddes våren 

2019. Samtliga insatser har som syfte att utveckla undervisningen och 

anpassa verksamheten så att resurserna används så effektivt som 

möjligt. Våren 2020 innebar tyvärr att fokus till stor del hamnade på 

annat än verksamhetsutveckling. Oro och åtgärder på grund av 

Coronapandemin överskuggade stor del arbetet under hela våren. 

 

Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning är viktigt 

oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land. Komvux 

fyller här en viktig roll genom att ge människor möjligheten att påverka 

sin egen framtid. Det görs genom att Komvux tillsammans med 

arbetsförmedling, näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten kan 

erbjuda kombinationer med både studier och praktik. 

 

Effektivisering 

En effektivisering eller kostnadsminskning med 2% motsvarar cirka 

fem miljoner kronor. Den absolut största delen av barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet är styrs av olika lagar. De icke 

lagstadgade delarna av verksamheterna är fritidsgårdar och musikskola, 

den sammanlagda totala kostnaden för dessa är cirka 3 Mkr. Det 

innebär att kostnadsminskningen till största delen kommer att beröra 

förskola, grundskola och Komvux. 

 

Genom att det finns ett väl utvecklade samarbetet mellan kommunernas 

vuxenutbildningar inom KAK (Kungsör, Arboga och Köping) kan ett 

bredare urval av studiemöjligheter erbjudas till en lägre kostnad än vad 

annars hade varit möjligt.  

 

Det kan vara svårt att direkt överföra det förebyggande arbetet till 

kortsiktiga ekonomiska termer. Det finns dock mycket forskning som 

visar att det på lång sikt innebär både ekonomiska besparingar för 

samhället och vinster för de enskilda individerna genom att satsa på 

förebyggande arbete inom förskola, skola och fritidsgårdar. 

 

Ett gemensamt arbete mellan skolförvaltningarna i Kungsör, Arboga 

och Köping har initierats för att samordna användning och drift av 

olika IT-system för administration och pedagogisk verksamhet. 

Ambitionen är att det på sikt både kommer att medföra högre kvalitet 

och en lägre kostnad.    
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Genom att utöka introduktionsprogrammet inom Kungsör 

gymnasieskola beräknas kostnadsökningen av de interkommunala 

ersättningarna bli cirka en miljon kronor lägre än vad det annars skulle 

ha blivit. Kungsörs gymnasieskola förväntas kunna ta emot eleverna 

utan att öka sin organisation. Detta på grund av att antalet elever inom 

”språkintroduktion” minskar. 

 

Det ekonomiska stöd för asylsökande och nyanlända som befinner sig 

inom etableringsperioden och går i grundskolan har minskar med 2,8 

Mkr från 2020 till 2021. Behovet av insatser finns dock kvar under 

flera år framåt. Det innebär att verksamhetenen får ett sparkrav på 

motsvarande summa om den ekonomiska ramen inte utökas. 

 

Integrationsenheten och SFI planerar att minska sin organisation inför 

2021 och genomföra en effektivering som motsvarar drygt 1,1 Mkr. 
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4. Personal 

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen syftar till att 

hjälpa barn, unga och vuxna att utvecklas. Det är också det 

gemensamma uppdraget till de olika yrkeskategorierna inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Uttrycket ”Personalen är vår viktigaste 

resurs” har använts i många olika sammanhang. För oss gäller det i 

högsta grad. Behovet av kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Det 

gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. 

 

Under de närmaste fem åren förväntas 44 personer från barn- och 

utbildningsförvaltningen gå i pension. De största grupperna är lärare 16 

stycken samt personal inom förskolan 12 st. 

 

Sjukfrånvaron var under 2019 lägre än tidigare år. Den trenden höll 

också i sig i början av 2020 framtill att direktiven i samband med 

Coronapandemin infördes. Eftersom uppmaningen till samtliga var att 

stanna hemma om man kände någon form av symptom samt att 

direktiven också har följts ordentligt resulterade det i hög frånvaro 

under mars och april för att sedan minska under våren 2020. 

I september ökade sjukfrånvaron rejält. 

 

Årsmedelvärde: 

2017 = 5,83, 2018 = 5,98 och 2019 = 5,48 

 

Sjukfrånvaro för personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
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5. Jämställdhetsarbete, några exempel 

• Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas     

likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka 

diskriminering vilket är en del i det dagliga arbetet.  

I förskolan är man också oftare varandras ”Kritiska vänner 

 

• Jämställdhetsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen 

och dessa utvärderas årligen. 

 

• I Björskogsskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och 

kränkande behandling är det inskrivet att personalen på skolan ska välja 

undervisningsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska 

tillsammans med lärare ha möjlighet att diskutera hur läromedel framställer 

könsroller utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla vuxna på skolan ska 

arbeta kontinuerligt med värdegrundsfrågor och allas lika värde. 

 

• På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet kontinuerligt och 

pedagogerna jobbar intensivt med att få bort stämplar som 

exempelvis ”flicksaker och pojksaker” när man ska leka och att 

man inte förutsätter att killar vill göra en viss aktivitet eller att 

tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man jobbar med 

normkritiska berättelser.  

 

• Västerskolans verksamhetsplan innefattar en plan för utveckling 

av jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är också ett av de 

övergripande mål som regleras i de styrdokument som styr 

skolans verksamhet. Alla som arbetar på Västerskolan arbetar 

aktivt för att pojkar och flickor får ett lika stort utrymme och 

inflytande över undervisningen. Jämställdhetsarbetet på 

Västerskolan utgår även från skolans Likabehandlingsplan. 
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• Kung Karls skola arbetar för att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv som ska beaktas i utbildningen. Tre 

inriktningsmål ska vara vägledande och utifrån områden som 

prioriterats sker uppföljning genom det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Inriktningsmål 

A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt 

integreras i all utbildning 

Prioriterat område: 

- Könsmönster utifrån kunskapsresultat och analys i alla 

ämnen (Följs upp genom prov, betyg, bedömning) 

B. Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger   

förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Prioriterade områden:  

- Könsmönster utifrån kränkningsanmälningar 

(registrerade hos huvudman) 

- Könsmönster utifrån elevers frånvaro (registrerade i 

Infomentor) 

- Miljöns tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

(enkäter, observationer) 

C. Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en 

jämställdhetsintegrerad utbildning.  

Prioriterade områden:  

- Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov 

(medarbetarsamtal) 

- Granskning av skönlitteratur i åk 4-6 ur ett 

jämställdhetsperspektiv (systematisk uppföljning) 

 

• På VIVA arbetar man precis som tidigare år med 

jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har samma 

rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom 

vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen arbetar elever och 

medarbetare för att alla ska behandlas lika. Bakgrunden är 

diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud mot diskriminering 

och kränkande behandling. Hur man arbetar med detta står 

nedskrivet i VIVA:s plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. En plan som revideras varje år. 

 

• Fritidsgårdarna har som mål för 2020 att kunna behålla den 

höga andelen flickor som besöker verksamheten. 

En utvärdering av detta mål sker under slutet på året och 

redovisas i årsbokslutet. 
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6. Miljöarbete, några exempel 

• Några förskolor arbetar tematiskt med ”Grön flagg” och är 

certifierade. När det gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta 

på återvinning och svinn. Barn lär sig bland annat att 

återanvända material, hur man är en bra kompis samt att ta den 

mat man äter upp så att man inte kastar mat. 

 

• I projektet ”Skapande förskola” (genomförs med externa 

medel), där en ”ateljerista” (konsult) utbildar och utmanar 

förskolepersonal i deras utbildning och undervisning används 

Workshops med fokus på ”Hållbar framtid” 

 

• Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans 

verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i 

grundskolans olika ämnen och verksamhet. 

 

• På Hagaskolan bedrivs hälso- och miljöarbetet på skolan 

kontinuerligt, i alla klasser och på alla fritidsavdelningar. Man 

ser fram emot att få ha en tävling i matsalen gällande vilken 

årskurs som kan kasta minst mat. 

 

• Städveckor har införts på Kung Karls skola under vårterminen 

2020 där elever i de olika årskurserna tillsammans med lärare 

turas om att plocka skräp på skolans område.  
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7. Ekonomi (resultat per verksamhet) 

Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till 

juni 2020 samt årsprognos för 2020. 

Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och 

utbildningsnämnden 2020 är 250 kkr. bortsett från den delvis 

ofinansierade Integration och SFI. 

Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt 

tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med 

årsbokslutet. 
 

 

Ekonomiskt resultat exklusive semesterlöneskuld 
Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Årsprognos, 

avvikelse 
Kommentar 

 161 190 162 161 972 243 242 -2 750  
100 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

376 493 117 740 100 1 

330 Musikskola 630 619 -11 929 0  
350 Fritidsgårdar 1 724 1 635 -89 2 452 0  
407 Förskola 37 492 37 761 269 56 642 300 2 
412 Pedagogisk omsorg 534 627 93 940 0  
440 Grundskola 72 746 71 252 -1 494 106 878 -1 100 3 
450 Gymnasieskola 26 943 29 210 2 267 43 815 800 4 

453 Särskola 9 786 10 011 226 15 017 0  
470 Vuxenutbildning 1 747 2 375 628 3 562   
510 Äldreomsorg 1 915 2 115 201 3 173   
600 Flyktingmottagande 545 829 284 1 244 -3 000 5 

920 Gemensamma 
verksamheter 

4 888 5 233 345 7 850 150 6 

 
 

Kommentarer 

1. Färre nämndsmöten än budgeterat 

2. Lägre lönekostnader än beräknat, pga. pandemin 

3. Större stödbehov än budgeterat 

4. Lägre kostnader än prognostiserat 

5. Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. 

Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband 

med årsbokslutet. 

6. Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt stöd, ej genomförd 

fortbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-23  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 60 
Delårsbokslut per 31 augusti 2020 (BUN 
2020/77) 

 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för 
delårsbokslutet och visare en PowerPoint innehållande bland annat 
enheternas;  
- måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
- väsentliga händelser, ett axplock från enheterna 
- framtidsperspektiv 
- personal 
- jämställdhetsarbete 
- miljöarbete 
- ekonomi, resultat per verksamhet 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet. 
 

• Delårsbokslut 2020, tertial 2 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet per den 

31 augusti 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2020/372) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2020. 
 
Prognos för resultat på helåret 2020 beräknas till -4 mkr.  
 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det till 
handlingarna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport 2020 
                

 

 

 

 

 

 

Gemensamt kommunalförbund för kommunerna 

Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar 
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1. Verksamhetsfakta 
 

Västra Mälardalens kommunalförbund bildades och sammanfördes med 
räddningstjänstförbundet 2006 för att samordna ett flertal olikartade uppgifter i ett och samma 
förbund.  

VMKF administration ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet 
verksamhetsområden till fyra kommuner och dess bolag. Uppdraget kan jämföras med en 
kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens 
volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av 
specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med 
god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av kommunernas och 
bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad kvalitet. Vi vill 
vara en bra samarbetspart till våra medlemskommuner och dess bolag. 

Sedan 2004-04-05 bedriver kommunerna Köping-Arboga-Kungsör gemensam räddningstjänst 
i samverkansformen kommunalförbund. Förbundets uppdrag utgår från kommunernas 
skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I LSO anges att varje 
kommun/förbund ska upprätta två handlingsprogram, ett för den operativa verksamheten samt 
ett för den förebyggande verksamheten. I handlingsprogrammen finns bl.a. 
kommunens/förbundens mål för respektive verksamhet. 

 

2. Väsentliga händelser 
 

• Arbetet med Räddningstjänstens övergång till Mälardalens brand- och räddningstjänst 

pågår 

• Arbetsmiljöarbetet och hantering av arbetsmiljöverkets ärenden på Räddningstjänsten 

• Räddningstjänsten har anslutit sig till Räddsam Mälardalen i februari 

• Översyn av VMKF’s styrning, ledning och leverans har genomförts av KPMG 

• Beslut om fortsatt samverkansavtal med Örebro läns kommuner inom upphandling 

• Lansering av P Mobile, en mobil hantering av frånvaro i Personec, för chefer och 

medarbetare 

• Digitalisering av hantering av arbetsgivarintyg 

• Arbete påbörjat med digitalisering av anställningsprocessen. Anställningsavtal är klart, 

planering för digital signatur samt digitalt personalarkiv pågår 

• Skinnskattebergs kommun har anslutit sig till Bostadsanpassningen 

• Periodens resultat uppgår till +249 tkr prognos för årets resultat på -3 900 tkr. 

Räddningstjänsten redovisar vid delåret ett underskott på 2 817 tkr och har även under 

de senaste åren redovisat underskott.  
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3. Ekonomisk uppföljning  
 

 3.1 Driftredovisning 
 

Förutsättningar att klara grunduppdraget är en ekonomi i balans och kompetenta och friska 
medarbetare. Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos 
och balansomslutning per 31 aug och 31 dec. 

För perioden januari till och med augusti 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt en 
positiv budgetavvikelse på 216 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till 33 
tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till 249 tkr. 

 

Periodens resultat och årsprognos, tkr 

 2020-08-31 Prognos 2020-12-31 
Budgeterat resultat 33  50 
Budgetavvikelse 216 -3 950 
Periodens/ Årets resultat 249 -3 900 

 

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell 
verksamhet beräknas medföra ett underskott på -3 950 tkr jämfört med budget. Det 
budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 50 tkr, vilket tillsammans med den negativa 
budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -3 900 tkr. 

Underskottet på driften är hänförligt till Räddningstjänsten. Det är utökade kostnader i form 
av Chef- och ledningsstöd från Mälardalens Brand och Räddningstänst (MBR), 
arbetsmiljöåtgärder, inköp av nödvändig materiel, som varit eftersatt samt kostnader för 
Räddsam Mälardalen. Många av dessa kostnader är av engångskaraktär och kommer att 
minska under hösten. Den administrativa förvaltningen prognostiseras att göra ett överskott på 
350 tkr.  

Löneöversyn för 2020 är ej genomförd. I dagsläget är det oklart om och när den kommer att 
ske, vilket kan påverka helårsutfallet. Nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 
uppgår till 1 450 tkr. 
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Driftredovisning, netto tkr   
 
Område  Utfall 

2019-08-31 
Budget  

2020  
Utfall 

2020-08-31 
Avvikelse 

 
Års- 

Prognos   
    

 
     

Direktion -49 -53 -9  26  0 
Revision -64 -140 -62 32 0 
       

         
Räddningstjänst   -24 995 -35 426 - 26 435 - 2 817 - 4 300 
      
Administration          
IT/Tele  -1 045 0  329  329 + 200 
Specialistavdelningen -3 881 -7 478 - 4 513 472 + 200 
Löneavdelning  -6 465 -259 -12 160 + 100 
Ekonomiavd. inkl skanning -1 235 -870 -750  -170 - 250 
Administrativ chef  -911 0 45  45 +100 
Summa adm  -13 536 -8 607 - 4 902  + 836 +350 
           
           
Summa drift  -38 644 -44 225 -31 408 - 1 924 - 3 950 
Renhållning (fondering) -8 770 0 0 0 0 
Finansen 34 940 44 275 31 657 + 2 140 0 
         

 
Resultat  -12 474 + 50 + 249 + 216 -3 950 

 
 
Direktion och revision 
Direktion och revision visar en positiv avvikelse med 58 tkr och årsprognosen uppgår till +-0.  

 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar ett underskott på 2 817 tkr per augusti. Underskottet är en effekt av 
en budget i obalans redan vid årets ingång men även ökade kostnader. Stort fokus under året 
har varit på arbetsmiljö och de ärenden som funnits hos Arbetsmiljöverket. Fyra av sex 
ärenden är avslutade och har avskrivits utan påföljd då åtgärderna godtagits. De två andra 
ärendena är fortfarande pågående. Införskaffandet av material och utbildning har många 
gånger varit lösningar på de punkter som arbetsmiljöverket ställt krav på. Allt detta till en 
uppskattad kostnad av ca 800 tkr. Men genomförandet av dessa åtgärder har också gjort att 
räddningstjänsten undvikt viten från arbetsmiljöverket på ca 600 tkr.  

Ytterligare kostnader är för Räddsam Mälardalen (800 tkr) då organisationen inte kunnat ha 
personal i det gemensamma ledningssystemet (t.ex. inre befäl, brandingenjör eller 
Räddningschef i beredskap) och köp av chef- och ledningsstöd från MBR (2 400 tkr). Det har 
även funnits ett stort behov av att införskaffa material och se över underhållet på 
organisationens fordon. Bland annat har larmställ till ny deltidspersonal införskaffats. 
Brandslang, radioutrustning, rörelsevakt, rökskydd och tvätt av dessa, brytningsverktyg, 
jordningsutrustning samt material för att hantera trafikolyckor på ett säkert sätt har även 
införskaffats under året. 

Arbetet med övergången till MBR har påbörjats under året och intensifierats under andra 
halvåret. Under hösten förväntas MBR och VMKF’s medlemskommuner att fatta beslut 
gällande ny förbundsordning. 
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Coronas påverkan på verksamheten: utbildningsverksamhet och förebyggande arbete har inte 
kunnat genomföras under våren och sommaren, vilket innebär minskade intäkter för 
Räddningstjänsten. Den operativa verksamheter har blivit tvungen till att ta fram nya rutiner, 
ny skyddsutrustning samt utbilda personal för att kunna arbeta under rådande situation. 
Externa kostnader uppskattas till 300 tkr och interna personalkostnader till 200 tkr. 

 
IT  
IT visar en positiv avvikelse med 329 tkr och prognosen visar ett positivt resultat för helåret 
på 200 tkr. Den positiva prognosen beror på ökade intäkter när leveranser av PC utbyten kan 
återupptas.  

Coronas påverkan på verksamheten: Besöksförbud infördes under våren på samtliga 
äldreboenden, varför planerade leveranser och PC-utbyten inte kunnat genomföras. Stort 
arbete lades ner för att utöka möjligheterna till distansarbete för administrativ personal men 
även för gymnasieelever och lärare. Utrullning av TEAMS till samtliga medarbetare har 
genomförts. Planerade teknikprojekt har pausats. Uppskattad kostnad för IT personal som 
dedikerat arbetat med Corona är 200 tkr. 

 

Specialistavdelningen  
Specialistavdelningen visar positiv avvikelse med 472 tkr för perioden. Överskottet beror 
främst på att, i stort sett, alla planerade utbildningar och andra aktiviteter är inställda samt 
vakanser. Under hösten planerar Upphandling att ta in konsulter för att komma ikapp med 
upphandlingar, som är försenade på grund av Corona och då minskar överskottet. Prognosen 
för avdelningen är 200 tkr för 2020. 

Coronas påverkan på verksamheten: Coronapandemin har haft inverkan på hela 
Specialistavdelningen men framför allt på Krisberedskap, Säkerhet och Upphandling. 
Krisberedskapsenheten har stöttat både ledningsgrupper ute i kommunerna men även 
verksamheterna. Upphandlingsenheten har samordnat och stöttat i inköpsarbetet i länet. 
Arbetet pågår fortfarande dock i mindre omfattning. Uppskattad kostnad för Coronaspecifikt 
arbete är 600 tkr. 

 

Löneavdelningen  
Löneavdelningen visar en positiv avvikelse per augusti på 160 tkr och prognosticerar ett 
överskott på 100 tkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på grund av 
vakanser. Dock minskar även intäkterna, vilket tar ner överskottet.  

Coronas påverkan på verksamheten: Merarbete gällande rapportering för bland annat nedsatta 
arbetsgivaravgifter, rättningar, ändrade rutiner pga. hemarbete samt omflytt av timvikarier är 
det som är hänförligt till Corona. Uppskattade kostnader relaterat till Corona är 150 tkr  
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Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen visar en negativ avvikelse per augusti på -170 tkr. Underskottet är 
hänförligt till Skanning. Det budgeterade underskottet för helår 2020 för Skanning är beräknat 
till -250 tkr och 0 för Ekonomiavdelningen. Orsaken till det ökade underskottet på Skanning 
är lägre intäkter än budgeterat.  

Coronas påverkan på verksamheten har varit minimal. 
 

Administration chef 
Utfallet till och med augusti är positivt med 45 tkr. Prognosen för helår är +100 tkr.  
 

Finansen 
Under finansen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader 
för försäkringar och räntor. Finansen redovisar en positiv avvikelse med 2 140 tkr. Finansens 
områden prognosticeras att landa på +-0.   

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala 
avgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna har sänkts mellan 1 mars och 30 juni 2020. 
Årsprognosen för arbetsgivaravgifter pekar därmed på att det sannolikt blir en positiv 
avvikelse för arbetsgivaravgifter.   

Sjuklönekostnaderna utbetalas till den anställde från förbundet och redovisas som en kostnad 
för sjuklön inom varje avdelning. Den ersättning för sjuklöner kopplat till Corona som erhålls 
från staten från och med april 2020 redovisas som en intäkt på finansen med en total summa 
på 420 tkr.  

Pensionskostnaderna uppgår till en positiv avvikelse med 768 tkr. Budgeten baseras på KPA:s 
prognos i december 2019. Premien för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 
prognosticeras att öka under hösten -20 likaså premien för AKAP-KL. De månatliga 
pensionsutbetalningarna beräknas också att öka för hösten enligt prognos från KPA.  

 

Åtgärder vid avvikelser  
Räddningstjänst  
För att minska underskottet behöver Räddningstjänsten få igång verksamheterna med 
utbildning och tillsyner. De extrakostnader som uppstått i och med anslutningen till Räddsam 
Mälardalen är inte budgeterade ej heller avtalet gällande chef- och ledningsstöd från. Dessa 
poster kommer inte kunna återhämtas. Förändringar på personalsidan med nya scheman och 
planeringar bör ge effekt under hösten med minskade personalkostnader.  

Särskilda satsningar inom arbetsmiljöområdet har genomförts under 2020 och medfört ökade 
kostnader. Dessa minskar också under hösten då många kostsamma åtgärder nu är 
genomförda. Fortsatt arbete med effektiviseringar kommer att intensifieras i och med inträdet 
i MBR och ge positiv resultateffekt.  
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Räddningstjänsten har några fordon som inte längre behövs och dessa kommer under hösten 
att säljas.  

Skanning 
Under sommaren har en översyn över hanteringen av leverantörsfakturor påbörjats. Ett förslag 
på fortsatt hantering planeras att presenteras för kommunernas ekonomichefer under hösten.  

 

3.2 Investeringsredovisning 
 

Verksamhet (tkr) Års-budget Redovisat 
tom aug 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

IT/telefoni  22 200      20 473   25 000       2 800  
Räddningstjänst    6 200              -             -    -    6 200  
Summa  28 400      20 473   25 000  -    3 400  

 

IT/telefoni investeringar 2020 kommer att överstiga budgeten men 2 800 tkr. Det beror dels 
på ökade volymer, dels på ändrade produktval i kommunerna.  

Årets budgeterade investering i Släckfordon på Räddningstjänsten är försenat och kommer 
hanteras i MBRs regi.  

 

3.3 Balanskrav 
Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal redovisning (LKR) gäller ett 
balanskrav för kommunerna från och med räkenskapsåret 2000. Kortfattat innebär 
balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så 
ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år. Kommunfullmäktige kan, 
lagen om ”god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting”, fastställa en budget som 
inte är i balans om synnerliga skäl föreligger. 

Vår bedömning är att VMKF inte kommer att uppfylla det balanskravsresultat som finns. De 
åtgärder som finns för att minska underskottet på Räddningstjänsten kommer inte hinna ge 
önskad effekt under 2020. Då planen är att Räddningstjänsten ska övergå i MBR’s regi är 
ändå bedömningen att underskottet kommer att återställas inom tre år. 

 

Tkr  Bokslut  
2019  

Delår  
2020 

Årets resultat  -2 054  +249 
Reavinst   0  0 
Årets resultat 
efter balanskravsjusteringar  

-2 054  +249 

Årets balanskravsresultat  -2 054  +249  
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3.4 Likviditet 
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt och behövs för att utjämna 
tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet vid oväntade 
händelser. Förbundets likviditet har försämrats och likvida medel uppgick per 31 augusti till  
7 881 tkr. Det negativa resultat som prognostiseras för 2020 påverkar likviditeten negativt.  

 

4 Måluppföljning 
 

VMKF är en utförarorganisation som arbetar på uppdrag åt medlemskommunerna. 
Verksamheten ska präglas av: 

• Hög kvalitet  
• Minskad sårbarhet 
• Kostnadseffektivitet  

VMKF’s arbete ska präglas av hög servicekänsla och vara det självklara valet för 
medlemskommunerna. Organisationen ska ligga i framkant och utföra ett värdeskapande 
arbete för alla parter. 

Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det 
når vi genom att ha uppdragsgivarna i fokus, ha respekt för varandra, visa engagemang och 
genom att allas gemensamma insatser bidrar till ett gott resultat för helheten. 

VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper 
ska tycka att de får god service.  Detta mäter vi en gång per år genom vår årliga 
kvalitetsundersökning, NKI. Resultatet redovisas i årsbokslutet. 

 

Ord och begrepp gällande måluppfyllelse 

 

Målet är uppfyllt 

 

Målet är delvis uppfyllt med 
minst 80% 

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt 

 

Målet har inte kunnat bedömas 
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  Utgångsläge 

2019 

Målvärde 

2020 

Svarsfrekvens Resultat 

/Prognos 

Analys 

Helhet  79 80  80 Den årliga NKI 
undersökningen 
är ej 
genomförd.  

 

 

Område Mål Måluppfyllnad Kommentar 
Ekonomi VMKF administration ska ha en 

budget i balans. 

 

VMKF kommer inte att nå 
det budgeterade resultatet 
på 50 tkr.  

Kvalitet VMKF administration ska ha 
nöjda uppdragsgivare. 

 

Alla NKI-enkäter är ännu 
inte genomförda för året. 

Personal VMKF administration ska vara 
en attraktiv arbetsplats med 
friska medarbetare.  

  Korttidssjukfrånvaron har 
minskat och 
långtidssjukfrånvaron 
likaså 

 
Avdelning Mål Måluppfyllnad Kommentar 

Driftavdelningen Att material/fordon 
underhålls och fungerar 
för att möjliggöra en 
snabb och säker insats 

  Har inte kunnat 
utföras i ordinarie 
utsträckningmen 
förbättring är 
gjord jämfört med 
föregående år 

Driftavdelningen Att bedriva 
externutbildning för att 
möjliggöra för 
enskilda/kommunens 
anställda att bryta ett 
oönskat 
händelseförlopp såväl 
på arbetsplatsen som 
andra platser. 

  Har inte kunnat 
utföras i ordinarie 
utsträckning på 
grund av Corona 

Förebyggandeavdelningen • tillsyner enligt LSO 
ska utföras mot 60 
stycken        objekt 
• tillsyner enligt LBE 
ska utföras mot 40 
objekt 
• 
brandskyddskontroller 

  7 stycken  LBE 
tillsyner har  
kunnat 
genomföras. 
Förhoppningen är 
att det from 
september ska gå 
att genomföra 
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genom entreprenör 
2076 stycken  

tillsyner som 
riktas mot t.ex. 
industrier, 
samlingslokaler, 
restauranger och 
liknande 
verksamheter som 
inte hanterar 
riskgrupper ur ett 
Covid perspektiv.  

Räddningsavdelningen Förvaltningen ska 
verka för att leva upp 
till de intentioner som 
lagen om skydd mot 
olyckor beskriver. 
”Räddningstjänst ska 
planeras och 
organiseras så att 
insatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och 
genomföras på ett 
effektivt sätt.”  

  Bedömningen är 
att förvaltningen 
lever upp till 
förväntningarna 

Räddningsavdelningen Människor som bor 
eller vistas inom 
förbundets område ska 
vara och känna sig 
trygga och säkra. 

  Bedömningen är 
att förvaltningen 
lever upp till 
förväntningarna 

Räddningsavdelningen Det skadeavhjälpande 
arbetet ska bedrivas 
med moderna och säkra 
metoder av personal 
med erforderlig 
utbildning  

  Bedömningen är 
att förvaltningen 
lever upp till 
förväntningarna 

Räddningsavdelningen Organisationen ska 
vara flexibel, med 
anpassade resurser 
efter rådande situation i 
samhället. 

  Har inte kunnat 
utföras i ordinarie 
utsträckning 

Utrustning och fordon 
ska anpassas så att hög 
tillgänglighet  
  

Räddningsavdelningen Förmågan att leda och 
samverka ska kunna 
öka kontinuerligt 
efterhand som insatser 
växer i storlek och 
omfattning. 

  Bedömningen är 
att förvaltningen 
lever upp till 
förväntningarna 
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Kommentarer 

Den övergripande NKI undersökningen genomförs under hösten och redovisas i sin helhet i 
årsbokslutet. Under året har ett antal aktiviteter genomförts;  

• Information på kommunernas intranät om kommande NKI för att höja svarsfrekvensen 
• Löpande dialoger om kundbemötande på APT 
• Informera om och förbättra medlemswebben 
• Aktiv marknadsföring av medlemswebben till kunder i telefonsamtal och/eller email 

signatur 
• Uppdaterat medlemswebben med FAQ 
• Förbättrat strukturen så det blir lättare att hitta till avtalskatalogen samt förtydligat 

uppdrag 
• Informationsinsats avseende ökat behov av distansarbete i samband med 

Coronapandemin 
• Översyn av behörigheter och lösenord vid personalomsättning för att minska risken för 

obehörig access 
• Förbättrat processen av återkoppling till kund 
• Proaktiva informationsinsatser 
• Nyhetsbrev (upphandling) 
• Intern kompetensutveckling för att ge bättre service 

En samlad bedömning är att ovan genomförda aktiviteter bidrar till att målet nås för 
NKI. 

 

5 Framtid 
 

Som framgår av avsnittet Väsentliga händelser, bedriver förbundet ett omfattande arbete med 
stor bredd. Under de sista delarna av året ska VMKF tillsammans med Mälardalens Brand & 
Räddningsförbund (MBR) färdigställa de organisatoriska åtgärderna som behövs för att 
räddningstjänstens övergång ska kunna genomföras. Även förbundsordningen för VMKF ska 
revideras samt ett antal övriga styrande dokument.   

Fortsatt samverkan med medlemskommunerna kommer att äga rum för att vidmakthålla 
kvalitet på förbundets uppdrag för att leverera en hög service. Nya lagstiftningar som har trätt 
i kraft inom verksamheterna som genererar utökade krav behöver fortsatt hanteras för att möta 
lagkraven. Utvecklingsinsatser kommer fortsättningsvis att pågå för att förbundet ska bli ännu 
mer effektivt och digitalt. 

Förbundets ekonomi behöver stärkas. Långsiktiga strategier för att höja soliditeten samt 
förbättra likviditeten kommer att genomföras samt ett arbete för att årligen uppfylla målet om 
ekonomi i balans. Räddningstjänsten har tidigare försämrat dem ekonomiska utfallen för 
förbundet och vid ett utträde kommer det att påverka ekonomin i positiv bemärkelse.  
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6 Ekonomisk redovisning 
 

 

Resultaträkning       

Redovisning i tkr  Not jan-
aug 2019 jan-aug 2020 Helårsprognos 2020 Budget 

2020 

 
Verksamhetens intäkter                                   1 39 000  65 707  91 000  89 360   

Verksamhetens kostnader                             2 -76 750  -81 638  -118 908  -113 269   

Avskrivningar  3 -9 725  -12 408  -19 322  -19 322   

Verksamhetens nettokostnader   -47 475  -28 339  -47 231  -43 231   

Kommunbidrag  4 35 962  29 454  44 256  44 256   

Finansiella intäkter  5 1  0  5  5   

Finansiella kostnader  6 -962  -866  -980  -980   

Periodens resultat    -12 474  249  -3 950  50   
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Balansräkning 

Redovisning i tkr  Not 2019-12-31  2019-08-31  2020-08-31  

 
TILLGÅNGAR           
           

Anläggningstillgångar           

Pågående  9 769 10 238 769  

Maskiner och inventarier  8 61 330 48 569 69 350  

Långfristiga fordringar  10 20 098 18 109 20 614  

Summa anläggningstillgångar    82 197 76 916 90 733  

           

Fordringar  11 26 534 27 043 22 509  

Kassa och bank  12 24 063 15 557 7 881  

           

Summa omsättningstillgångar    50 597 42 600 30 390  
           

SUMMA TILLGÅNGAR    132 794 119 516 121 123  

           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER           

           

Eget kapital  15 1 677 27 1 926  

    -därav periodens resultat    -2 054 -12 474 249  

           

           

Avsättningar för pensioner                                       7 28 761 28 606 29 278  

Andra avsättningar   220   50  

SUMMA AVSÄTTNINGAR   28 981 28 606 29 328  
           

Skulder           

Långfristiga skulder  13 50 930 44 260 50 430  

Kortfristiga skulder  14 51 206 46 623 39 439  

           

Summa skulder    102 136 90 883 89 869  
           

SUMMA EGET KAPITAL,    132 794 119 516 121 123  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

           

Ansvarsförbindelser           

I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna 
och förbundet har en överenskommelse gjorts att 
tidigare inarbetad pensionskostnad/skuld ligger 
kvar hos kommunerna.  
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7 Noter 
 

 
 2019 2020   2019 2020 

 Not 1 Verksamhetens intäkter    Not 7 Avsättning pensioner   
 Försäljning 127 255  Löneskatt  5 585 4 025 

 Taxor och avgifter 1 102 784  Förmånsbaserad ålderspension+ övr 8 447 2 119 

 Bidrag 320 126  Särskild ålderspension 14 574 14 471 

 Försäljning av verksamhet/entreprenad 45 129 61 526  SUMMA  28 606 20 615 

 Övrigt -7 678 3 016      
 SUMMA 39 000 65 707  Pensionsförpliktelser   
     Pensionsförvaltning    
 Not 2 Verksamhetens kostnader    Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 28 606 20 615 

 Personalkostnader inkl. pensioner 36 277 41 185  Totala förpliktelser 28 606 20 615 

 Lokaler 2 834 2 755  Långsiktig fordran (not 10) 18 109 20 615 

 Köp av verksamhet 8 770 0  Återlånade medel  10 497 0 

 Data/telekomm 5 046 5 549      
 Licenser/adm tjänster 9143 7294  Not 8 Maskiner och inventarier   
 Övrigt 14 680 24 855  Nyinvesteringar under året   
 SUMMA 76 750 81 638  IB 48 186 61 330 

 
    Nyinvestering/aktiviering 28 327 20 730 

 Not 3 Avskrivningar    Avyttring/försäljning  0 -301 

 Avskrivningar maskiner och inventarier -9 725 -12 408  Avskrivningar  -15 183 -12 408 

 Syftet med avskrivningar är att fördela    UB  61 330 69 351 

 anskaffningsvärdet över den beräknade        
 brukningstiden. Avskrivningarna baseras     Not 9 Pågående arbeten    

 
På anskaffningssvärdet. Avskrivning 
påbörjas 

   IB  8 123 769 

 Månaden efter anskaffningen tagits i bruk.    Nyinvestering  20 973 20 729 

 
    Årets aktiverade  -28 327 -20 730 

 Not 4 Kommunbidrag    Avyttring/försäljning  0  

 Förbundsmedlem    UB  769 768 

 Köping 19 334 15 918      
 Arboga 9 701 8 110  

Not 10 Långfristiga fordringar   
 Kungsör 6 337 4 997   
 Surahammar  590 414  Fordran medlemskommuner   
 Skinnskatteberg 0 15  pensionsåtagande Köping 10 449 11 472 

 SUMMA 35 962 29 454   Arboga 4 726 5 495 

 
     Kungsör 2 934 3 409 

 Not 5 Finansiella intäkter     Surahammar  239 

 Ränteintäkter avseende rörelsekonto    SUMMA  18 109 20 615 

 Samt kundfordringar 1 0      
     Not 11 Kortfristiga fordringar   
 Not 6 Finansiella kostnader    Kundfordringar  11 545 11 976 

 Ränta till kreditinstitut -269 -313  Momsfordran  2 410 2 281 

 
Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld) -693 -553  Förutbet kostn/upplupna 

intäkter 
 10 056 8 012 

 SUMMA -962 -866  Övr. kortfr fordringar  3 032 238 

     SUMMA  27 043 22 507 
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Noter till 
balansräkningen, 
fortsättning     
 2019 2020 

     

Not 12 Kassa och bank   
Checkkonto   15 557 7 881 

SUMMA   15 557 7 881 
     

Not 13 Långfristiga 
skulder 

    

Kommuninvest  44 260 50 430 

SUMMA   44 260 50 430 
     

Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfr del, långfr skuld  3 590 4 515 

Leverantörsskulder  11 918 11 624 

Personalens källskatt   1 044 

Arbetsgivaravgift    1 197 

Moms och skatter  3 968 3 413 

Övrig kortfristig skuld 9 271 700 

Upplupna semesterlöner 2 324 2 743 

Upplupna sociala avg sem lön 2 200 1 101 

Individuell del pension inkl. särskild 1 825 1 650 

Övriga interimsskulder 11 527 11 452 

SUMMA 46 623 39 439 

     

Not 15 Eget kapital   

IB   12501 1 677 

Periodens resultat -2054 249 

RUF   -8770 0 

UB   1677 1 926 
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8 Redovisningsprinciper 
 

God redovisningssed 
Kommunalförbundet följer den Lagen om kommunal redovisning och tillämpar 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

Avsteg 
Finansiella leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Här avses leasing av IT-
utrustning. 

Rättvisande bild 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunal-
förbundets resultat och finansiella ställning. Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats, 
det innebär att utgifter kostnadsförts den period då förbrukningen skett och inkomster 
intäktsförts den period då intäkterna generats. 

Materiella anläggningstillgångar 
Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med 
en total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska, utöver 
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. 

Avskrivningar 
Förbundet tillämpar linjäravskrivningsmetod, det vill säga lika stora belopp varje år. De 
avskrivningstider som tillämpas har vägledning av Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) 
förslag om maximitider som grund för de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas ekonomiska 
livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 

 

 

Personbilar. båtar 5 år 

Datorer  4-5 år 

IPADs 4-5 år 

IT-infrastruktur 5-8 år 

Räddningstjänstmtrl 5 år 

Tele/datatekn. utr. RT 3 år 

Inventarier   10 år 

Räddningstjänstfordon  15 år 
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Semesterlöneskuld 
I skulden ingår okompenserad övertid och jour- och beredskap samt upplupna 
arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som en kortfristig skuld. 

Beloppsgräns för inventarier 
Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som investeringsutgift eller driftkostnad har 
under året varit att inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom 
bör kostnaden ha överstigit två basbelopp. Inom räddningstjänsten anses material som 
används vid utryckning huvudsakligen vara en driftskostnad då exempelvis ett larmställ kan 
förstöras redan vid första tillbudet. 

Pensioner 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive 
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats 
bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del. Ränteuppräkningen har 
redovisats som en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts 
maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten. 

Avsättningar och eventualförpliktelser 
Avsättning är en skuld som för VMKF är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 
Avsättningarna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Som eventualförpliktelser redovisas förpliktelser som härrör från inträffade 
händelser, men inte redovisas som en skuld eller en avsättning eftersom det är svårt att 
bedöma om utbetalning kommer att krävas, eller att storleken av utbetalningen inte kan 
beräknas med tillräcklig säkerhet. 

 

Övrigt 
Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13. 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/354) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2020. 
 
Prognos för resultat på helåret 2020 beräknas till -0,14 mkr.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 



VÄSTRA MÄLARDALENS 

MYNDIG H ETSFÖRBU N D 

~~~~ 

För bundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2020-09-23 Blad 13 

§ 79 

Delårsrapport 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2020. 

Dnr 8 / 2020-042 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Delårsrapport den 7 september 

Sammanfattning 

Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari-31 

augusti 2020. 
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1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
1.1 Uppdrag och syfte 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett 
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades 
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.  
 
1.2 Organisation 
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och 
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet 
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en 
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och 
miljö- och hälsoskyddsenheten, samt en central administration som 
arbetar åt båda enheterna samt förbundsdirektionen. 
 

1.3 Kännetecken 
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av: 
 
 bra bemötande 
 god service och tillgänglighet 
 effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning 
 att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
 information och rådgivning som alla kan förstå 
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2 Förbundets mål 
2.1 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål 
Direktionen beslutar årligen om mål för verksamheten. För 2020 har 
direktionen beslutat om nio verksamhetsmål och ett finansiellt mål. 
 
2.2 Uppföljning av förbundets mål 
Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31 
augusti 2020. Figurerna nedan visar hur målen bedöms uppfyllas vid årets 
slut. 
 
 Målet bedöms att uppfyllas år 2020/Målet är uppfyllt år 2020 
 
 Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2020 
 
 Målet bedöms att inte uppfyllas år 2020 
 

Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 augusti 2020 
Mål 1  
Total sjukfrånvaro i % 
av arbetstiden ska inte 
överskrida 7 %. 

Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden = 
2,5 %  
 
 

 

Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare 
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en 
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på 
den risken. Sjukfrånvaron har varit relativt låg. 
Kommentar mål 1: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 2 
Användande av 23 
friskvårdstimmar per år 
och anställd. Gäller för 
de som ej nyttjar 
friskvårdsbidrag. 

Måluppfyllelse: 
Genomförda friskvårdstimmar = 18,4 timmar 
per anställd. 

 

Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare 
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. 
Bedömning görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa och 
ger en positiv effekt för medarbetarna och för förbundets verksamhet. Att mäta ovan 
angivet mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas. 
Kommentar mål 2: Målet bedöms uppfyllas. 
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Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 augusti 2020 
Mål 3 
Antal pågående miljö- 
och hälsoskydds-
ärenden, exklusive 
ärenden som rör 
avloppsinventeringar, 
tillståndsärenden för 
avlopp samt 
förbudsärenden 
gällande avlopp, ska ej 
överstiga 600 stycken. 

Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 446 
stycken. 

 

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet 
pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer 
till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna 
under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i  
mål 5.  
Kommentar mål 3: Målet bedöms uppfyllas. 

 
Mål 4 
Fyra fastigheter med 
misstänkt risk för 
förorening ska utredas 
under 2020 

Måluppfyllelse = Fem fastigheter av fyra har 
utretts. 

 

Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga 
och Kungsörs kommun. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade 
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår. 
Kommentar mål 4: Målet är uppfyllt. 
  
Mål 5 
50 % av alla gula 
avloppsanläggningar i 
Arboga och Kungsörs 
kommun ska, vid 
utgången av 2020, ha 
bedömts om de 
uppfyller lagstiftningens 
krav.  

Måluppfyllelse: 29 % är bedömda. 
 

 

Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts 
om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar 
som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att enskilda 
avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt.  Med 
stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.  
Kommentar mål 5: Målet bedöms uppfyllas.  
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Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 augusti 2020 
Mål 6 
Fastställd tillsynsplan 
för miljö- och 
hälsoskyddsenhetens 
tillsynsarbete år 2020 har 
uppfyllts. 
 

Måluppfyllelse:  
Tillsynsplan 22 % 
Livsmedel 15 % 
Receptfria läkemedel, tobak & folköl 0 % 
Hälsoskydd 22 % 
Miljöskydd 32 % 
Naturvård 0 % 

 

Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer 
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är 
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna 
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt. 
Kommentar mål 6: Målet bedöms delvis uppfyllas. Viss tillsyn kommer inte att utföras 
enligt tillsynsplan med anledning av pågående pandemi och prognos görs att 
tillsynsplanen kommer uppfyllas till 80 %. 

 
Mål 7 
95 % av 
bygglovenhetens 
inkomna lov- och 
anmälningsärenden 
förgranskas inom två 
veckor. 

Måluppfyllelse:  
98 % har granskats inom två veckor (240 av 244)  

 

Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och 
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har 
betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den 
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att 
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls. 
Kommentar mål 7: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 8 
95 % av 
bygglovenhetens 
klagomålsärenden 
(ovårdade tomter med 
mera) behandlas inom 
tre veckor med 
informationsbrev. 

Måluppfyllelse:  
85 % har behandlats inom tre veckor (11 av 13) 

 

 

Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange 
en ambitionsnivå inom vilken tid de ärendena bör behandlas. 
Kommentar mål 8: Målet bedöms delvis uppfyllas. Sjukskrivning och ökat antal 
bygglovansökningar har medfört att klagomålsärenden prioriterats ned under en period. 
  
Mål 9 
25 % av lovärenden 
äldre än fem år ska 
avslutas under 2020. 

Måluppfyllelse: 
8 % har avslutats (26 av 85 ärenden). 
 

 

Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden 
som är äldre än fem år. Totalt antal är 338 stycken. Målet anger ambitionen i takten på det 
arbetet. 
Kommentar till mål 9: Målet bedöms uppfyllas. 
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Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 augusti 2020 

Mål 10 
Verksamhetens 
självfinansieringsgrad är 
44 % 2020. 

Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.  

Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa 
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är 
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken 
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2020.  
Kommentar till mål 10: Målet bedöms uppfyllas. 

 

Sammanfattning 
Bedömning görs att av nio verksamhetsmål kommer sju mål att uppfyllas. 
Målet gällande tillsynsplan bedöms att delvis uppfyllas. Orsaken är covid-
19 och att all tillsyn har flyttats fram. Verksamheter som betalar en årlig 
avgift har prioriterats medan verksamheter med så kallad timavgift, 
verksamheter med mindre risk, har prioriterats ned och flyttats fram till 
nästa år.  

Målet med att behandla klagomålsärenden med ett informationsbrev inom 
tre veckor bedöms att delvis uppfyllas. Orsaken är att antalet 
bygglovärenden har varit fler än normalt och medfört en hög 
arbetsbelastning på bygglovenheten i kombination med en sjukskrivning 
under våren. 

Förbundets mål gällande god ekonomisk hushållning, verksamhetens 
självfinansieringsgrad, bedöms utifrån prognos att uppfyllas helt. 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden 
redovisas nedan för förbundets olika verksamheter. 
 
3.1 Covid-19 
Förbundets ordinarie arbete har påverkats av pågående covid-19 och viss 
omställning har gjorts. Periodens planerade tillsyn och kontroll har flyttats 
fram och fokus har legat på de anmälningar och ansökningar som kommit 
in. Många möten som normalt är fysiska har istället genomförts digitalt. 
Tillsyn som har kunnat utföras utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, 
har fortsatt som vanligt. 
 
Under våren fick förbundet i uppdrag av regionens smittskyddsläkare att 
genomföra ”trängselkontroll” på restauranger, cafeer med mera, för att se 
till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att 
förhindra smitta av covid-19 följdes. I juli trädde en ny lag i kraft om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som gäller fram till 
årsskiftet. Ansvaret för den nya lagen ”trängselkontroll” lades på 
förbundet. En tillsyn som har varit prioriterad under perioden. 
 
Vidare har arbetet fokuserat på att följa förändringar i lagar och avtal 
kopplat till pandemin som exempelvis arbetsmiljöansvar och 
kontinuerliga riskbedömningar. Tät dialog med de fackliga 
organisationerna har också skett utifrån covid-19. Andra åtgärder som har 
vidtagits med anledning av att miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel är 
en samhällsviktig funktion och för att minska antalet personer på plats, 
har förbundet schemalagt distansarbete sedan mitten av mars. 
 
3.2 Dialog med medlemskommunerna 
Den pågående pandemin har medfört att det planerade dialogmöte i mars 
ställdes in. Ett extra dialogmöte kring förbundets ekonomi genomfördes 
under augusti månad.  
 
 
3.3 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen har haft fem sammanträden under perioden. 
Sammanträdena i april och maj ställdes in på grund av covid-19. För att 
klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och 
förhandsbesked lämnades delegation till ordförande och vice ordförande. 
Ordförande har beslutat om fyra bygglov och ett förhandsbesked på 
delegation.  
 
Beslut som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för 
2019, redovisning av intern kontroll 2020, strandskyddsdispenser, bygglov 
för nybyggnation av bland annat mast, småhus, industri och 
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flerbostadshus. En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av 
direktionens mål sker vid varje sammanträde.  
 
Direktionen har informerats på sammanträdena om de åtgärder 
förbundskontoret vidtagit med anledning av covid-19. I april och maj 
informerades direktionen via mejl. På direktionsmötena har 
förbundskontorets tjänstemän informerat om aktuellt i verksamheten och 
ändringar i lagstiftningen.  
 
3.4 Förbundskontoret övergripande 
Kvalitetsarbete och servicemätningar 
Förbundet deltar genom medlemskommunerna i företagsundersökningar, 
Svenskt Näringsliv och serviceundersökningen NKI genom SBA 
(Stockholm Business Alliance), inom områdena bygglov, miljö- och 
hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I den senaste undersökningen fick 
området miljö- och hälsoskydd betyget ”mycket högt” medan övriga 
områden fick ”högt och godkänt”. 

För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken 
genomförs en egen enkätundersökning under mars-oktober för att se hur 
”Vi kan bli bättre”. Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov 
eller tillstånd inom miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på 
förbundets kännetecken, hur man upplevt service, tillgänglighet, 
handläggningstider med mera. Enkäten skickas för första gången ut via 
mejl och kommer att redovisas senare under hösten. 

Intern kontroll 
Förbundet har beslutat om intern kontroll och den har följts upp för 
kvartal ett och två. Endast små avvikelser har noterats som inte haft någon 
påverkan på rättsäkerheten. 
Kontrollmomenten består av: 

• Rättsäker myndighetsutövning: Handläggning av ärenden ska 
följa lagverk och vara rätts- och tidssäkert utfört. 

• Verksamhetens styrdokument: Styrdokument, förbundsordning, 
reglemente samt delegationsordning ska vara aktuella.  

• GDPR: Granskning av rutin för registerdokument.  
• Förbundsdirektionens beslut: Följa upp att förbundsdirektionens 

beslut verkställs. 
 

 
3.5 Personal 
Personalomsättning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskydd har rekryterats internt 
och ny inspektör inom hälsoskydd har anställts. Rekrytering av 
livsmedelsinspektör har flyttats fram med anledning av pågående 
pandemi.  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts enligt rutin där arbetsmiljöarbetet 
är en stående punkt på dagordningen. Ett verktyg ”Piltavlan” används för 
att göra en nulägesanalys av den psykosociala arbetsmiljön och göra 
jämförelser över tid. 
 

Personalaktiviteter 
En personaldag genomfördes under våren utomhus med 
friskvårdsaktivitet. 
 

Lönerevision 
Årets lönerevision är inte klar då de kollektivavtal som gäller har förlängts 
med anledning av pågående pandemi. Lönesamtal har genomförts med 
samtlig personal. 

 

3.6 Administration 
Förbundets administration har fungerat bra. En viss omfördelning har 
gjorts inom administrationen för att kunna arbeta med digitalisering av 
förbundets handlingar. Nedan beskrivs de åtgärder förbundet genomfört 
under perioden inom det digitala utvecklingsarbetet.  
 
• Beslut om gallring av allmänna handlingar och riktlinje för 

ersättningsskanning.  
• Överförföring av miljö- och hälsoskyddshandlingar, från ett äldre 

ärendehanteringssystem, till digitalt arkiv. 
• E-tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Införande beräknas vara klart i 

januari 2021. 
• Upphandling av bygglovsystem. Ett arbete som pågår och görs 

tillsammans med Köping och Surahammars kommun. 
 

Ekonom anlitas från bolag inom koncernen.    
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3.7 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Allmänt 
Av den planerade tillsynen har 22% genomförts. Med anledning av det 
rådande läget med covid-19 ställdes nästan all planerad tillsyn in och 
flyttades fram. Enhetens arbete planerades om till mer administrativ 
tillsyn som informationsinsatser om hygien på hemsidor och brevutskick 
till verksamhetsutövare inom hälsoskydd och livsmedel. Viss tillsyn har 
fortsatt att utföras som exempelvis avloppsinspektioner utomhus, akuta 
ärenden, livsmedelskontroll samt där risk för människors hälsa eller miljö 
föreligger. 
 
Diagrammet nedan visar utfallet av den planerade tillsyn som utförts fram till  
2020-08-31. 

 
 
 
Efter sommaren har den planerade tillsynen återupptagits främst på 
verksamheter med stor risk för människors hälsa eller miljö och som 
omfattas av årlig tillsyn och årlig avgift. Tillsynsarbetet på de 
verksamheterna bedöms kunna klaras under hösten. Vårens inställda 
tillsynsarbete medför att tillsynsplanen inte kommer att uppfyllas helt. 
Prognosen är att den uppfylls till 80 %. Verksamheter med mindre risk, 
planerade projekt och aktiviteter har prioriterats ned och flyttas över till 
nästa år.  
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Arbetet med den så kallade ”trängselkontrollen” för att förhindra smitta 
av covid-19 på restauranger/serveringsställen med mera har varit högt 
prioriterad under perioden. Totalt har 120 kontroller genomförts och 89 
verksamheter besökts. Kontroller på kvällsöppna restauranger har 
genomförts vid tre tillfällen. Samtliga miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
har varit delaktiga i arbetet vilket har resulterat i ett effektivt 
tillsynsarbete.  
 
Syftet med kontrollerna har varit att föra dialog med verksamheterna 
vilket har visat sig haft ett gott resultat. Inga sanktioner har varit aktuella 
under perioden.  
 
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda timmar i förhållande till antalet planerade 
timmar fördelat på planerad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och nedlagda tid på nytt 
ärendehanteringssystem.  

 
 
 
Utifrån krav i lagstiftningen har förbundet en skyldighet att anmäla 
misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om miljösanktionsavgift 
vid vissa överträdelser. Under perioden har tre anmälningar gällande 
misstanke om brott gjorts. Några beslut om miljösanktionsavgifter har inte 
fattats då det varit en rekommendationerna från centrala myndigheter att 
inte prioritera och belasta verksamheterna med miljösanktionsavgifter 
under perioden. Totalt har 299 delegationsbeslut tagits. 
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Antal nya ärenden  
Totalt har 650 nya ärenden påbörjats under perioden. Under årets första 
månader startas många nya ärenden då årsrapporter och miljörapporter 
för föregående år från olika verksamheter inkommer.  
 
Volymen av antalet anmälningar/ansökningar inom olika områden ligger 
i samma nivå som tidigare år. Antalet tillsynsärenden är färre än normalt 
då den planerade tillsynen på grund av covid-19 har flyttats fram till 
hösten 2020. 
 
  2020-08-31 
Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt 
Allmänna ärenden 13 8 21 
Avlopp 109 47 156 
Cistern 4 1 5 
Freon 56 17 73 
Folköl 1 0 1 
Hälsoskydd 21 15 36 
Livsmedel 82 33 115 
Kemiska produkter 0 0 0 
Miljöskydd 149 61 210 
Naturvård 2 1 3 
Radon 0 0 0 
Receptfria läkemedel  0 0 0 
Renhållning/avfall 3 0 3 
Smittskydd 0 0 0 
Tobak 2 1 3 
Värmepump 14 10 24 
Summa 456 194 650 
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Enskilda avlopp 
En viss ökning av antalet avloppsansökningar kan märkas vilket är en 
effekt av det intensifierade arbetet med avloppsprojektet och att 
fastighetsägare åtgärdar sina bristfälliga avloppsanläggningar. Projektet 
med de ”röda avloppen” är i slutskedet och projekt med ”gula avlopp” 
som påbörjades 2019 kommer att fortgå några år framöver.  Målet med de 
”gula avloppen” är att de ska ha inventerats klart år 2021 och är åtgärdade 
2023. Delmålet 2020 är att 50 % av de ”gula avloppen” ska inventeras och 
under perioden har 29 % inventerats. 
 
I diagrammen nedan redovisas förändringen av statusen på bedömda 
avlopp mellan åren 2012 och fram till 2020-08-31. 
 
Beteckningarna i diagrammen innebär följande: 
Röd = Uppfyller inte krav             
Gul = Uppfyller ej krav. Ny bedömning ska göras 
Grön = Uppfyller krav 
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3.8 Bygglovenheten 
Enhetens arbete har under perioden främst varit inriktat på handläggning 
av de ansökningar som inkommit om förhandsbesked, bygglov, 
anmälningar, tekniska samråd, utöva tillsyn samt ge information om 
gällande bestämmelser inom byggområdet.  Arbetsbelastningen har varit 
hög och antalet lovärenden har varit fler i jämförelse med samma period 
2018 och 2019. De senaste åren har totala antalet per år varit cirka 300 nya 
lovärenden. Totalt har 250 nya lovärenden registrerats under perioden. 
Hemestern tros vara en bidragande orsak till det ökade antalet 
lovärenden. Ärenden har varit av mindre karaktär än tidigare år och har i 
större utsträckning initierats av privatpersoner.  

 
 
 
Antal inkomna byggärenden  
  Januari-augusti 2019 Januari-augusti 2020 
Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga Kungsör Totalt 
Bygglov/anmälan 134 61 195 140 79 219 
Rivningslov/anmälan 14 3 17 11 4 15 
Bygglov/strandskydd 3 2 5 4 1 5 
Förhandsbesked 0 1 1 3 4 7 
Förhandsbesked/strandskydd 0 0 0 1 0 1 
Marklov 1 2 3 1 2 3 
Villkorsbesked 0 0 0 0 0 0 
Totalt 152 69 221 160 90 250 

 
Initierat av (sökande) 
 2019-12-31 2020-08-31 
Privatpersoner 64% 72% 
Företag/föreningar/organisationer 36% 28% 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2018 21 19 35 40 31 35 17 32 25 19 19 12
2019 21 35 37 20 49 22 17 17 22 17 37 15
2020 20 38 34 26 49 37 28 18
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Inkomna byggärenden 2018-2020

Jämförelse augusti 2018-2020
2018 = 230 ärenden 2 319 tkr
2019 = 218 ärenden 2 116 tkr
2020 = 250 ärenden 1 645 tkr
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De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit totalt 27 
nya bostäder i Arboga och Kungsör (inklusive tre fritidshus). 
 
Antal beviljade bygglov och antal bostäder januari-
augusti 2020  
  Arboga Kungsör 

Typ av bostad 
Antal 

bygglov 
Antal 

bostäder 
Antal 

bygglov 
Antal 

bostäder 
Flerbostadshus (lägenheter)         
Radhus/Parhus         
Småhus (villor) 9 9 15 15 
Fritidshus 3 3     
Totalt 12 12 15 15 

 
 
Tillsyn 
Under perioden har 13 nya tillsynsärenden avseende ovårdade tomter, 
fastigheter med bristande underhåll och olovliga byggnationer startats. 
Målet med handläggningstid gällande klagomålsärenden kommer inte nås 
fullt ut då tillsynen har fått prioriterats ned med anledning av det ökade 
antalet bygglovärenden. 

 

3.9 Energi- och klimatrådgivning 
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för att reglera 
samverkan kring energi- och klimatrådgivning inom Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner. Avtalet innebär att Köping under 2020 ansvarar för 
klimat- och energirådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. 
 
Rådgivning har skett till privatpersoner och företag i båda kommunerna 
och gällt bland annat energideklarationer, solceller, solelsleverantörer, 
finansiellt stöd från Klimatklivet och laddstolpar till elbilar. Totalt har 13 
stycken i Arboga och sex stycken i Kungsör fått rådgiving. 
 
Planerade företagsfrukostar, Earth hour events och platsbesök hos företag 
har ställts med anledning av covid-19. För att synliggöra energi- och 
klimatrådgivningen har en video lagts upp på facebook. 
 
 
 

 



 
 

19 
 

4 Ekonomiskt resultat för perioden  
4.1 Helårsprognos 
Helårsprognosen för förbundet bedöms bli ett positivt resultat på 141 tkr. 
På driftbudgeten prognostiseras ett överskott på 161 tkr varav 81 tkr är 
budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget. Prognosen för 
den finansiella delen är ett underskott med 20 tkr.  
 
Prognosen för investeringsbudgeten är ett överskott med 553 tkr vilket 
beror på att investeringarna har blivit senarelagda. 
 
Orsaker till avvikelser redovisas nedan. 
 
4.2 Driftredovisning 
(Belopp i tkr) Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

  2019 2020 
31 aug 

2019 
31 aug 

2020 2020 2020 
Direktion inkl revision 528 551 314 175 441 110 
Central administration 1 169 1 118 796 849 1 278 -160 
Bygglov 1 495 2 184 963 1 163 2 184 0 
Miljö och hälsoskydd 4 741 4 218 2 240 2 588 4 088 130 
              
SUMMA nettokostnader 7 933 8 071 4 313 4 775 7 991 80 
Finansiering 
nettointäkter -8 026 -8 152 -5 357 -5 433 -8 152 0 
SUMMA -93 -81 -1 044 -658 -161 80 
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan      

 
Förbundsdirektionen 
Två direktionssammanträden har ställts in under våren och antalet 
förtroendevalda på sammanträdena har varit färre än normalt vilket ger 
ett överskott på arvodeskostnader med 110 tkr. 
 

Central administration 
Konsekvenserna av Västra Mälardalens kommunalförbunds 
fördelningsprincip för IT, telefoni, löner och upphandling medför ett 
underskott på central administration med 160 tkr.  
 

Bygglov 
Verksamhetens kostnader och bygglovintäkterna bedöms ligga i nivå med 
budget.  
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Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten bedöms göra ett överskott på 130 tkr. 
 
Då tillsynsarbetet har legat nere under våren har vakanser inte återbesatts 
utan flyttats fram vilket ger ett överskott på personalkostnaderna.  
 
Tillsynsavgifterna på miljö- och hälsoskydd förväntas bli något lägre då 
verksamheter med timavgift (efterskottsdebitering) har prioriterats ned på 
grund av covid-19 och flyttats fram till nästa år. Underskottet på 
intäktssidan kompenseras av vakanser på kostnadssidan. 

 
Prognosen är under förutsättning att förbundet fakturerar de årliga 
tillsynsavgifterna. Om de årliga avgifterna inte ska faktureras krävs det 
beslut i respektive medlemskommuners fullmäktige samt beslut om 
kompensation till förbundet med uteblivna intäkter på cirka 1,7 mkr 
(Arboga 1 061 tkr och Kungsör 660 tkr).  
 
Statligt bidrag 
Regeringen har beslutat om ett statligt bidrag till kommunerna för tillsyn 
av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ”trängselkontroll” 
med ett totalt bidrag för båda kommunerna på 120 tkr (Arboga 94 tkr och 
Kungsör 26 tkr).  

Det statliga bidraget redovisas under miljö- och hälsoskydd. 
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4.3 Investeringar 
Planerade investeringar under 2020 är främst införande av digitalt arkiv 
och e-tjänster på miljö- och hälsoskyddsenheten samt alkoskåp som ska 
ersätta alkolås i poolbilar. Digitalisering inom bygglov som planerats 2020 
försenas då ärendehanteringssystemet för bygglovärenden kommer att 
upphandlas under året (tillsammans med Köping och Surahammar).  
 
(Belopp i tkr) Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

  2019 2020 
31 aug 

2019 
31 aug 

2020 2020 2020 
Central adm             
Alkoskåp 0 120 0 0 80 40 
Summa central adm 0 120 0 0 80 40 
              
Bygglov             
Digitala tjänster 0 200 0 0 0 200 
Digitalt arkiv 0 80 0 0 0 80 
Ärendehanteringssystem 0 250 0 0 0 250 
Summa bygglov 0 530 0 0 0 530 
              
Miljö- och hälsoskydd             
Ärendehanteringssystem 420 30 479 13 -13 43 
Digitalt arkiv 50 100 0 144 160 -60 
Digitala tjänster 0 150 0 0 150 0 

Summa miljö- och hälsoskydd 470 280 479 157 297 -17 
              
SUMMA investeringar 470 930 479 157 377 553 

 
 
4.4 Likviditet 
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till 
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2020 till  
3 261 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2020.  
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2020 
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4.5 Eget kapital 
Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital. 
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen 
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Efter 2019 års 
resultat ska 93 tkr återbetalas till medlemmarna. Återbetalning kommer 
att göras under september månad. 

4.6 Balanskravet 
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets 
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar 
räknas ifrån årets resultat. Vid delåret uppvisar förbundet ett 
prognostiserat positivt resultat uppgående till 141 tkr. Prognosen är att 
balanskravet kommer att uppnås. 
 
 Bokslut 

2019 
Prognos 

2020 
Årets resultat tkr 
(justerat resultat) 

93 141 

 
4.7 Balanskravsutredning 
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.  
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och 
användning av resultatutjämningsreserv (RUR). Förbundet har under åren 
2012-2017 avsatt 1 206 tkr till RUR. Riktlinjerna reviderades i samband 
med årsredovisningen 2020 och avsatt medel får användas för att ej 
behöva återställa balanskravet vid ett negativt resultat. Inget ytterligare 
får tillföras RUR.   
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prognos 
2020-12-31 

Medlemsbidrag 7 348 7 640 7 925 7 957 7 957 8 037 8 037 8 037 8 152 
1% av 
medlemsbidraget 73 76 79 80 80 80 80 80 82 
                   
Årets resultat 335 937 717 751 1193 943 695 93 141 
Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 335 937 717 751 1193 943 695 93 141 
Medel till RUR -260 -860 -69 -4 0 -13 0 0 0 
Medel från RUR 0 0 0 0 0   0 0 0 
Årets 
balanskravsresultat 75 77 648 747 1193 930 695 93 141 

 
Förbundet uppnår enligt denna prognos balanskravet 2020. 
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4.8 God ekonomisk hushållning 
Förbundet har beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden ska vara  
44 % 2020. Förbundet har också nedanstående beslutade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning: 
 
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund 
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska 
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern 
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta. 
 
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med 
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året. 
 
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom 
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.” 
 
Målet kring självfinansieringsgraden bedöms utifrån att gjord prognos 
klaras. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll och de 
investeringar som gjorts har skett med egna medel. Prognosen pekar mot 
ett positivt resultat och riktlinjen att årets resultat ska vara positivt och 
vara minst 1 % av kommunbidraget uppnås.  
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5 Ekonomisk redovisning 
5.1 Resultaträkning 
  

Not 

            
  Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

Belopp i Tkr 2019 2020 31 aug 2019 31-aug20 2020 2020 
Verksamhetens 
intäkter 1 6 638 6 633 4 952 3 964 6 303 -330 
Verksamhetens 
kostnader 2 -14 526 -14 572 -8 933 -8 387 -14 244 328 

Avskrivningar 3 -58 -132 -47 -39 -70 62 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -7 946 -8 071 -4 028 -4 462 -8 011 60 
Driftbidrag 4 8 035 8 152 5 357 5 433 8 152 0 

VERKSAMHETENS 
RESULTAT   89 81 1 329 971 141 60 

Finansiella intäkter 5 7 0 0 1 0 0 

Finansiella kostnader 6 -3 0 5 3 0 0 
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
POSTER   93 81 1 334 975 141 60 

Extraordinära poster   0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 7 93 81 1 334 975 141 60 
 
5.2 Balansräkning 

  

Belopp i tkr Not 31 aug 2019 Bokslut 2019 31 aug 2020
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 605 586 678
Summa anläggningstillgångar 605 586 678
Omsättningstillgångar
Fordringar 2 5 625 5 235 5 473
Kassa och bank 3 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 5 625 5 235 5 473
SUMMA TILLGÅNGAR 6 230 5 821 6 151
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 4 4 334 3 093 4 068
- återbet kapital till Arboga & Kungsör -695 -695 0
- varav årets resultat 1 334 93 975

Avsättningar 0 0 0
Avsättning 0 0 0

Skulder
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 5 1 896 2 728 2 083
Summa skulder 1 896 2 728 2 083
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 230 6 1515 821
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5.3 Noter till resultaträkningen 
Belopp i tkr 31 aug 2019 31 aug 2020 

      
Not 1 - Verksamhetens intäkter     
Från driftredovisningen 6 331 5 406 
Interna poster -1 379 -1 442 
SUMMA EXTERNA INTÄKTER 4 952 3 964 
      
Fördelas enligt nedan:     
Taxor och avgifter 4 891 3 924 
Bidrag 61 40 
Försäljning av verksamhet 0 0 
SUMMA 4 952 3 964 
      
Not 2 - Verksamhetens kostnader     
Från driftredovisningen 10 360 10 184 
Kapitalkostnader -48 -43 
Interna kostnader -1 379 -1 442 
Pensioner inkl löneskatt 0 -312 
Övriga gemensamma kostnader 0 0 
SUMMA EXTERNA KOSTNADER 8 933 8 387 
      
Fördelas enligt nedan:     
Personalkostnader inkl pensioner 6 513 6 656 
Köp av verksamhet samt 
konsultkostnader 1 099 417 
Lokalhyror 290 350 
Räkenskapsrevision 0 0 
Övriga externa kostnader 1 031 964 
SUMMA 8 933 8 387 
      

      
Not 3 - Avskrivningar     
Planenliga avskrivningar 47 39 
SUMMA 47 39 

      
Not 4 - Driftbidrag     
Arboga 3 222 3 268 
Kungsör 2 135 2 165 
SUMMA 5 357 5 433 
      
Not 5 - Finansiella intäkter     
Räntor kundfordringar 4 1 
SUMMA 4 1 
      
Not 6 - Finansiella kostnader      
Räntor likvida medel  1 3 
SUMMA 1 3 
      
Not 6 - Periodens resultat     
Periodens resultat 1 334 975 
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5.4 Noter till balansräkning 

Belopp i tkr 
31 augusti 

2019 
Bokslut 

2019 
31 augusti 

2020 
        
Not 1 - Immateriella tillgångar       
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Vid årets början 1 106 1 106 1 106 
Nyanskaffningar 479 470 601 
Vid årets slut 1 585 1 576 1 707 
        
Ackumulerade avskrivningar       
Vid årets början -932 -932 -990 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -47 -58 -39 
Vid årets slut -980 -990 -1 029 
        
Redovisat värde vid årets slut 605 586 678 
varav:       
Ej avslutade investeringar 479 470 194 
        
        
Not 2 - Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 610 522 616 
Interimsfordringar 50 672 1 265 
Skattefordringar 232 193 331 
Kortfristig fordran hos koncern  4 733 3 848 3 261 
SUMMA 5 625 5 235 5 473 
        
Not 3 - Kassa och bank       
Sparbanken 0 0 0 
SUMMA 0 0 0 
        
Not 4 - Eget kapital       
Ingående värde 3 695 3 695 3 093 
Återbetalning kapital bokslut 2018 Arboga -417 -417 0 
Återbetalning kapital bokslut 2018 Kungsör -278 -278 0 
Årets resultat 1 334 93 975 
SUMMA 4 334 3 093 4 068 
varav:       
RUR 1 206 1 206 1 206 
        
Not 5 - Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 214 410 158 
Momsskuld skatteverket 3 1 0 
Personalens källskatt 176 204 175 
Arbetsgivaravgift 199 230 200 
Skulder till staten 0 0 0 
Interimsskulder 738 1 072 735 
Semesterlöneskuld 201 379 324 
Uppl pension ind del inkl löneskatt 365 432 488 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 3 
SUMMA 1 896 2 728 2 083 
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6 Redovisningsprinciper 
Grundläggande redovisningsprinciper 
Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i lagen 
om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och rekommendationer 
utgivna av Rådet för kommunal redovisning, såvida inte annat anges.  
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning. 
 
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett.  
 
Bygglovintäkterna har vid årsredovisningen periodiserats vad gäller 
större bygglovärenden eftersom dessa medför arbete över längre tid än i 
förhållande till mindre ärenden. Vid delåret har periodisering av 
bygglovintäkter gjorts.    
 
Samtliga fasta/årliga avgifter avseende miljö- och hälsoskydd har ej 
fakturerats. Intäkterna har periodiserats. Resterande intäkter är 
händelsestyrda och svåra att förutse. 
 
Investeringar 
En investering definieras som ett inköp som avses att innehas 
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 
tre år samt överstiger ett ½ prisbasbelopp exklusive moms.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas 
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det 
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är 
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod. 
 
Pensioner 
Enligt överenskommelse med medlemskommunerna ligger tidigare 
upparbetad pensionsskuld kvar hos kommunerna. Det medför att 
förbundet inte har någon ingående upparbetad skuld avseende pensioner.  
Förbundet har valt att från och med 2011 trygga dessa framtida kostnader 
genom att teckna en försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) 
samt efterlevandepension istället för årlig avsättning.   
 
Vad gäller individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten 
(24,26%) har kostnaden 486 tkr bokförts som interimsskuld 2020 och ligger 
med i verksamhetens kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad 
årslönesumma hos KPA. 
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Semesterlöneskuld 
Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar 
samt okompenserad övertid bokförs månatligen. 
 
Löner 
Årets lönerevision är ännu inte klar. Sociala avgifter och 
arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna bokförts. 
 
Driftbidrag 
Bidrag från medlemskommunerna har periodiserats (8/12-delar) och 
belastar periodens resultat. 
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7 Ordlista och förklaringar 
Anläggningstillgång 
Fast och lös egendom som är 
avsedd att innehas stadigvarande. 
 
Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar på grund av 
ålder och utnyttjande. 
 
Balanskrav 
Lagkrav att intäkterna varje år ska 
överstiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Tillgångarna visar 
hur förbundet använt sitt kapital 
(anläggnings/omsättnings 
tillgångar) och skulderna visar hur 
kapitalet har anskaffats 
(lång/kortfristiga skulder samt eget 
kapital). 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet består av 
ingående eget kapital, årets resultat 
samt effekter av eventuella ändrade 
redovisningsprinciper. 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Poster som inte är direkt hänförliga 
till verksamheten som exempelvis 
räntor och borgensavgifter. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. 
 
Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det 
kapital som utnyttjats t.ex. för 
investeringar inom en viss 
verksamhet. 

Kapitalkostnader 
Benämning för avskrivningar och 
intern ränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur investeringar och 
amorteringar har finansierats under 
året. Utmynnar i förändring av 
likvida medel.  
 
Kortfristiga fordringar/skulder 
Fordringar/skulder som förfaller 
till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskapen på kort sikt 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter reducerat med 
investeringsbidrag. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är avsett att 
stadigvarande innehas. 
 
Resultaträkning 
Översiktlig sammanställning av 
externa intäkter och kostnader som 
utmynnar i årets resultat 
(förändring av 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Kungsörs Grus AB (KS 2020/371) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2020. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2020 för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
 



0 

 

 
 
 
 
 
 

 
          
K  

DELÅRSRAPPORT 
AUGUSTI 2020 

Kungsörs Grus AB 



1 

 

INNEHÅLL 
Händelser 1 

Väsentliga händelser..................................................... 1 

Ekonomisk uppföljning 1 

Resultat och budgetavvikelse efter finansiella poster .. 1 

Investeringsredovisning................................................ 1 

Uppföljning ekonomiska mål i ägardirektiven ............. 2 

Verksamhetsfakta 2 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 2 

Köpingsbolagets måluppföljning 3 

Verksamhetsperspektivet.............................................. 3 

Medarbetarperspektivet ................................................ 3 

Ekonomiska perspektivet ............................................. 3 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 4 

Internkontrollplan ......................................................... 4 

 

 



1 

 

Händelser 
Väsentliga händelser 

• Under år 2020 har leveranser skett till ett flertal mindre och medelstora entreprenadobjekt som 
har bedrivits inom KGAB:s marknadsområde. 
En övervägande del av leveranserna utgörs dock av ballast till betong- och betongvaruindustrin. 
Bolagets övriga kunder utgörs av anläggnings- och byggentreprenörer, vägsamfälligheter, 
lantbruk och privatpersoner. 

•  

 Övriga händelser under året 

•  

 

 

Ekonomisk uppföljning   
Resultat och budgetavvikelse efter finansiella poster 

Mkr 2019 
Totalt 

2020 
Totalt 

Resultat efter finansiella 
poster tom augusti 

4289 4102 

Budget tom augusti   

Budgetavvikelse tom aug   

Resultat efter finansiella 
poster helårsutfall/prognos   

Helårsbudget 3400 3500 

Budgetavvikelse 
utfall/prognos  

  

Kommentarer 
 

Investeringsredovisning 
Verksamhet (Mkr) Års-

budget 
Redovisat 
tom aug 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Ej aktuellt     

     

Summa     
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Kommentarer 

Uppföljning ekonomiska mål i ägardirektiven  
Ägardirektiv Utfall augusti Prognos helår 

Budget   

   

  

Kommentarer 

Verksamhetsfakta 
Verksamhet Aug 2019 Utfall 2019 Budget 

2020 
Aug 2020 Prognos 

2020 

Ej aktuellt      

      

      

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning  
Coronapandemin 
Nuläge augusti 2020 

Stängt kontor för allmänheten, beställning görs via telefon utomhus. 

Avstämningar med betongindustrin görs med jämna mellanrum. 

 

Framtiden 

Viktigt att byggindustrin fortsätter i samma takt. 

 

Övrig verksamhet 
Nuläge augusti 2020 

Ej aktuellt 

Framtiden 

Ej aktuellt 

. 



3 

 

Bolagets måluppföljning 
Verksamhetsperspektivet 

bolaget har xx viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till verksamhetsperspektivet. De två viktiga 
kvalitetsfaktorerna är: 

• Kvalitetsfaktorer i punktform 

 

 

Grunduppdrag 

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget? 
 

Klicka och 
välj ett 
alternativ  

Kommentarer 
Kungsörs Grus AB har långa tillstånd för sin verksamhet 

 

Prioriterade områden 
Finns förutsättningar att nå årets målsättning för de prioriterade områdena? Klicka och 

välj ett 
alternativ  

Kommentarer 
Ej aktuellt 

 

Medarbetarperspektivet 

Kungsörs Grus AB  

• Vi har 4 medarbetare 

 

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet? 
 

Klicka och 
välj ett 
alternativ  

Kommentarer 

Medarbetarsamtal och även riskbedömningar med personalen i fokus. 
 

Ekonomiska perspektivet 
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Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet? 
 

Ja 

Kommentarer 

Budget-Ekonomi följs upp kontinuerligt. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risk Orsak Påverkan Hantering Har hanteringen 

av risken fungerat 

Riskbedömningar 
görs årligen. 

   Ja 

Kommentarer vid 
avvikelse 

Risk för utsläpp Haverier. Påverkan på 
närmiljön. 

Systematiskt underhåll 
av anläggningar. 
Regelbunden kontroll i 
form av 
utsläppsmätningar, 
interna revisorer, 
brandsyner och 
skyddsronder. 

Ja 

 
 

Internkontrollplan 

Riskbedömning görs årligen i Kungsörs Grus AB:s KMA- arbete. 
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§ 
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2020/373) 
Delårsrapport till och med augusti för hjälpmedelsnämnden 
redovisas utifrån perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, 
miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. Verksamhetens 
ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,3 miljoner 
kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,6 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-09-25  
• Delårsrapport 2 år 2020 för Hjälpmedelsnämnden med bilagor 

 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti 

2020 till handlingarna. 
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Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås, alternativt digitalt 
deltagande 

Tidpunkt Fredagen den 25 september 2020 

 
Ledamöter Barbro Larsson (C), Ordförande, Region Västmanland 

Karin Andersson (L), ersätter Kennet Östberg (S), Region Västmanland 
Lina Eriksson (L), Region Västmanland 
Anna Nygren (M), Region Västmanland 
Monica Israelsson (SD), Region Västmanland 
Niclas Bergström (S), Fagersta, digitalt deltagande 
Magnus Johansson (S), Västerås kommun 
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör, digitalt deltagande 
Anders Nordenbris (L), ersätter Soili Raja-Aho (S), Skinnskatteberg 
Marie-Louise Söderström (C), Arboga, digitalt deltagande 
Peter Svensson (L), ersätter Sickan Palm (KD), Sala 

  
Ersättare Eleonor Westlund (C), Region Västmanland 

Agneta Luttropp (MP), Västerås, digitalt deltagande 
  
Övriga AnneChristine Ahl, verksamhetschef 

Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg 
Mattias Damberg, områdeschef, Nära vård gemensamt, digitalt deltagande 
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

§ 32 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

§ 33 Föregående minnesanteckningar 

Anmäls att minnesanteckningar från gemensam hjälpmedelsnämnds sammanträde 
2020-05-28 har upprättats. 

§ 34 Justering 

Beslut 
1. Magnus Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 35 Nästa sammanträde 

Beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 27 november 2020 kl 09.00. 
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§ 36 Nära vård 

Mattias Damberg informerar om att Program Nära vård innebär samverkan mellan 
regionen och länets kommuner och innebär en förflyttning från sjukhustung 
specialiserad vård mot nära vård med ett integrerat arbetssätt mellan primärvård, 
sjukhusvård, psykiatri, tandvård och kommuner. Tre viktiga målområden i Program 
Nära vård är närsjukvård och mobilitet, psykisk ohälsa och sjukdomsförebyggande. 
Vidare informerar Mattias Damberg att Hjälpmedel och medicinsk teknik är centrala 
delar i utvecklingen av Nära vård och Medicintekniska hjälpmedel krävs vid ökad 
mobilitet. Pandemin blev en katalysator för utvecklingen av Nära vård, till exempel 
att man behövde möta patienten i hemmet för att minska smittspridningen. 

Beslut 
1. Informationen noteras 

§ 37 Muntlig information 

• Hyra eller köpa säng från Hjälpmedelscentrum, analys och 
konsekvensbeskrivning. AnneChristine Ahl redogör och hänvisar till 
delårsrapporten för ytterligare information. Ekonomisk analys har genomförts 
för långtidshyra av standardsängar till olika verksamheter. Det blir mer 
kostnadseffektivt för alla parter att köpa säng från Hjälpmedelscentrum i stället 
för att hyra standardsängar eller att verksamheter genomför egna 
direktupphandlingar. 

• Nämndinitiativ-möjlighet att köpa förskrivarkompetens. Liselotte Eriksson har 
genomfört omvärldsbevakning hur andra regioner gör och har gjort tidigare, 
rapport kommer att presenteras på Hjälpmedelsnämndens nästa sammanträde i 
november. 

• Övertagande av frenikusstimulator. 
AnneChristine Ahl informerar om att lungmottagningen och medicinkliniken 
önskar att Hjälpmedelscentrum övertar två frenikusstimulatorer. De 
ekonomiska konsekvenserna av övertagandet presenteras på 
Hjälpmedelsnämndens nästa sammanträde i november.  

• AnneChristine Ahl informerar om omorganisation för Hjälpmedelscentrum där 
planen är att Hjälpmedelscentrum ska överföras till område Diagnostik från 1 
januari 2021.  

• AnneChristine Ahl informerar om Hjälpmedelsdagen 2020-09-23 som genomförs 
digitalt. AnneChristine Ahl visar en film om hjälpmedelsverksamheten som 
kommer att visas i olika väntrum runt om i regionen. 

Beslut 
1. Informationen noteras 

§ 38 Yttrande över revisionsrapport 
RV200543 

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande till hjälpmedelsnämnden för yttrande. 

Ett förslag till yttrande redovisas. 
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Beslut 

1. Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som 
hjälpmedelsnämndens yttrande. 

§ 39 Anmälningsärenden 

a) Revisionsrapport Granskning intern kontroll Hjälpmedelsnämndens hantering av 
hjälpmedel (RV200788) 
Ledamöterna i gemensam hjälpmedelsnämnd är mycket nöjda med 
Hjälpmedelscentrums arbete och tackar alla medarbetare för ett fantastiskt bra 
arbete.  

b) Minnesanteckningar Strategiskt kundråd 2020-08-28 
c) Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningen 2020-08-28 
d) Anmälan om beslut enligt delegation om utnämning av dataskyddsombud 

RV201021 
e) Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 2020-09-02 
f) Anmälan om beslut enligt delegation 
 

Beslut 
1. Revisionsrapport Granskning intern kontroll Hjälpmedelsnämndens hantering av 

hjälpmedel ska skickas ut till länets kommuner. 
2. I övrigt läggs anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 40 Delårsrapport 2 
HMC200014 

Delårsrapport 2 till och med augusti för Hjälpmedelsnämnden redovisas utifrån 
perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och 
ekonomi. Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,3 
miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,6 miljoner kronor. 

Beslut 
1. Delårsrapport 2 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

§ 41 Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning- verksamhetsplan 

Dialog om arbetssätt för att ta fram hjälpmedelsnämndens viljeinriktning till 
verksamhetsplanen. 

Ledamöterna diskuterar nära vård och samverkan med kommunerna som viktiga 
områden i viljeinriktningen. Viljeinriktningen för 2020 kvarstår. Nämnden framför 
dock att det bör framgå att Hjälpmedelscentrum ska stödja utvecklingen mot en god 
och Nära vård och att medarbetarna har kompetens för vad det innebär. 

Nämnden önskar att Hjälpmedelscentrum ökar information om verksamheten och 
nyttan av att använda hjälpmedel, politiskt lokalt i kommunerna, men även till 
medborgarna. 
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Beslut 

1. Hjälpmedelscentrum får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
verksamhetsplan utifrån nämndens viljeinriktning. 

§ 42 Revidering av reglemente 
RV191829 

Liselotte Eriksson presenterar förslag på revidering av Hjälpmedelsnämndens 
reglemente. 

Beslut 
1. Nämnden rekommenderar respektive parts fullmäktige att godkänna förslaget 

till reviderat reglemente för Hjälpmedelsnämnden. 

§ 43 Sammanträdesdagar 2021 

Hjälpmedelsnämnden föreslås sammanträda följande dagar 2021:  

26 februari, 28 maj, 24 september, 26 november 

Beslut 
1. Sammanträdesdagar för gemensam hjälpmedelsnämnd fastställs enligt ovan. 

§ 44 Övriga frågor 

 
Vid protokollet 
 

Eva  Wilhelmsson, mötessekreterare 
 

Justerat 2020-10-08 
 

Barbro Larsson Magnus Johansson 
Ordförande Justerare 
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Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås, alternativt digitalt 
deltagande 

Tidpunkt Fredagen den 25 september 2020 

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

 

§ 40 Delårsrapport 2 

HMC200014 

Delårsrapport 2 till och med augusti för Hjälpmedelsnämnden redovisas utifrån 
perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och 
ekonomi. Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,3 
miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,6 miljoner kronor. 

Beslut 

1. Delårsrapport 2 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva  Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2020-10-08 

 

Barbro Larsson Magnus Johansson 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2020-10-12 

  

Eva Wilhelmsson  
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be 
 
 
 
 
 
 

Delårsrapport 2 Hjälpmedelscentrum 
 
 
 

 
        Hjälpmedel är en förutsättning för vård hemma och i särskilt boende.  
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Sammanfattning av åtgärder och resultat  

Hjälpmedelscentrum har påverkats av vårdens och omsorgens omställning till pandemin och av 

befolkningens återhållsamhet att kontakta vården. Det har påverkat produktion, intäkter och kostnader. 

Hjälpmedelscentrum har med hög tillgänglighet stöttat såväl patienter som vårdgivare med säkra arbetssätt 

och med hög flexibilitet.  

Ett stort antal förändringar av produktionen har vidtagits för att säkra tillgången till hjälpmedel bl.a. med 

ökade lagernivåer av andningshjälpmedel.  

Med riskanalyser och ett stort antal åtgärder har smittspridning undvikits med anpassade arbetssätt.  

Det ackumulerade resultatet är 8 347 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 5 663 tkr med hänsyn till den 

stora osäkerheten som råder på grund av pandemin.  

Framtidsbedömning 
Folkmängden ökar samtidigt som befolkningen blir äldre. Den del som är i arbetsför ålder utvecklas inte i 

samma takt, vilket leder till rekryteringssvårigheter inom vård och omsorg. Med dagens sätt att arbeta 

kommer inte den välfärd som den nya demografin kräver kunna tillgodoses. Kraven på att fler vårdbehov 

klaras med egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård ökar. Hjälpmedel är helt nödvändiga för att 

upprätthålla arbetsmiljön i hemmet och frigör också personal till angelägna arbetsuppgifter.  

Den medicintekniska utvecklingen ger nya möjligheter och Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster 

behöver utvecklas för att stärka utvecklingen av vård i hemmet och den nära vården. Arbete pågår för att 

effektivisera arbetssätten och minska kostnaderna. Det sker genom att utmana traditionella arbetssätt, 

utgå från invånarens behov, automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och att utveckla de digitala 

tjänsterna för att bli mer mobila. 

Den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättning ökar1 samtidigt som personer med 

funktionsnedsättning rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. Det är vanligare att sakna 

kontantmarginal och ha ekonomisk kris bland dem som har en funktionsnedsättning jämfört med den 

övriga befolkningen2. Hjälpmedelscentrum ser en risk att besparingar hos en huvudman påverkar 

hjälpmedelstillgången och vill rikta uppmärksamhet mot att hjälpmedelskostnaderna alltid bör ses i ett 

hälsoekonomiskt perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god vård. Samverkan mellan kommun och 

region är nödvändig för en god vård och är särskilt tydligt i hjälpmedelsområdet då besparingar riskerar att 

öka kostnaderna hos annan huvudman samt riskerar att försämra situationen för den som lever med en 

funktionsnedsättning och dess närstående.   

  

 
1 Socialstyrelsen 2020 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - lägesrapport 
2 Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-
grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde  Rapporteras  Utfall  

God patientnöjdhet och 
delaktighet 

Indikator respekt och bemötande i 
nationell patientenkät 

>90% ÅR Mätning 
september 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 
Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 87 %, en ökning med 5,1 procentenheter jämfört 
med delår 2 2019. Den ökade tillgängligheten beror på en aktiv prioritering av utprovningar samt ett lägre 
inflöde och fler avbokningar under pandemin.    

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 94,3 % en ökning med 8,7 procentenheter jämfört med 
delår 2 2019. Med flexibel planering har hjälpmedel lagats åtskilt från patient i entré eller utomhus.  

Den totala andelen besvarade telefonsamtal har minskat med 2,2 procentenhet jämfört med delår 2 2019, 
trots aktiv prioritering av telefonsamtalen i kundtjänst. Hjälpmedelscentrum tillämpar ett system3 där 
personen kan välja att bli uppringd eller vänta kvar tills samtalet besvaras. En analys av resultatet visar att 
många samtal avslutats före 2 minuters väntan, om dessa exkluderas uppgår svarsfrekvensen till 96,6 %. 
Andelen besvarade samtal inom 6 min är 98,3 %.  

Tillgänglighet delår 2, jmf samma period 2019 Delår 2 2019 Delår 2 2020 Förändring 

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar  81,9 % 87 % + 5,1 procentenheter 

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar 85,6 % 94,3 % + 8,7 procentenheter 

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst 91,9 % 89,7 % -2,2 procentenheter 

Andel leverans av lagervaror enligt planerad 
leveransdag 

96,2 % 96,1 % -0,1 procentenheter 

 

Genomförda åtgärder till följd av pandemin, maj-augusti   

• Med nya arbetssätt och stärkt hygien har utprovningsrum för tyngdtäcken öppnats igen. 

• Patientbesök och utprovningar har genomförts med skärpt hygien och rekommenderad 

skyddsutrustning enligt regionens riktlinjer. Antal medverkade vid besök har minimerats. 

• Lokalerna har anpassats med skyltar och markeringar i golv samt plexiglas i kundtjänst.  

• Handlingsplan har tagits fram hur väntetider motverkas, avhjälpande underhåll prioriteras före 

förebyggande underhåll samt att personal omfördelas. Utprovningar och bemanning av kundtjänst 

prioriteras före administrativa arbetsuppgifter som t ex artikelvård och studiebesök. 

• Ökat antal postförsända förbrukningsmaterial till hemmet har medfört marginellt ökad kostnad. 

• Verksamheten har minimerat antalet studiebesök.  

 
3 Teletal  
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Övriga åtgärder 

Region Västmanland har upphandlat ett nytt telefoniavtal vilket medför att systemet för samtalsbokning 

byts. Det nya systemet ska möjliggöra utökade möjlighet till tillgänglighetsrapportering. Målen och 

mätmetod för telefontillgänglighet kommer att ses över.  

Utvecklingen av digitalt stöd för egenvård med tjänstedesign har påbörjats. 

Jämställdhetsperspektiv integreras i förskrivarutbildningarna. 

Innovationsstödjande arbete pågår i innovationsteamet. 

Vi öppnar successivt för prioriterade studiebesök. För studerande till vård- och omsorgspersonal kan 

studiebesök komma att ersättas med besök i skolan.  

Samlad bedömning 

Hjälpmedelscentrum har med hög tillgänglighet stöttat såväl patienter som vårdgivare med säkra 

arbetssätt, hög flexibilitet och genom aktiv prioritering. 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att patienter och befolkning tryggt ska kunna möta Hjälpmedelscentrums 

medarbetare. 
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde  Utfall delår 2  
Ökad användning av  
e-tjänster 

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster Öka 10 %  46 % 

Kortare ledtider 
(väntan) 

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 
arbetsdagar 

80 % 87 % 

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

83 % 94,3 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  95 % 89,7 % 

” Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95 % 96,1 % 

Löpande uppföljning Produktion enligt överenskommen specifikationsplan 
Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag 
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

 
 
90 % 

 
5 % 
92,0 % 

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

Ärenden som inkommit via e-tjänster på 1177.se har ökat med 46 % jämfört med samma period 2019.   

För redovisning av tillgänglighet hänvisas till invånare/patientperspektiv på sidan 3. 

Produktion delår 2 jämfört med delår 2 20194  
Delår 2 2019 Delår 2 2020 Förändring % 

Antal beställningar 29 599 28 341 -4,7 % 

Antal returer 21 295 22 307 4,6 % 

Antal arbetsordrar rekonditionering 12 131 12 277 1,2 % 

Antalkonsulentremisser (utprovning) 797 710 -10,5 % 

Antal arbetsordrar teknik (AU och FU) 8 190  7 103 -13,2%  

Antal kundtjänstsamtal5 15 108 13 286 -12,1% 

Antal hämtordrar 12 814 12 377 -3,4 % 

 
Antalet beställningar har minskat 4,7 % jämfört med delår 2 2019 till följd av vårdens omställning till 
pandemin liksom befolkningens avvaktande hållning till vården. Antalet hämtordrar har minskat 3,4 %, 
också det en följd av pandemin. 

Antal returer har ökat med 4,6 % vilket delvis kan förklaras av ökad dödlighet och att Habiliteringscentrum 
genomfört systematiska uppföljningar, vilket medfört att hjälpmedel för cirka 500 tkr har återlämnats. 

Antalet arbetsordrar rekonditionering har ökat med 1,2 % jämfört med delår 2 2019. Det tyder på att en del 
av det som återlämnats inte kan återanvändas.  

Antalet konsulentremisser för utprovning har minskat med 10,5 % jämfört med delår 2 2019 vilket också 
beror på pandemin. 

 
4 Redovisning omfattar huvudhjälpmedel eller individmärkt hjälpmedel (ej tillbehör/reservdelar). Förändringar i 
artikelregistret kan leda till små förändringar i redovisade siffror jämfört med 2019. 
5 Talsvar med knappval har införts, antalet telefonsamtal är inte jämförbart med 2019. 
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Antalet arbetsordrar teknik har minskat med 13,2 % varav det förebyggande underhållet minskat 19 % till 
följd av besöksförbud och reparationerna minskat 11 % till följd av en återhållsamhet att anmäla fel på 
hjälpmedel, troligen på grund av rekommendation om social distans. 

Kundtjänstsamtalen har minskat 12,1 % jämfört med delår 2 2019. En uppföljning av telefonstatistiken med 
leverantören har kvalitetssäkrat utfallet. Minskningen beror på att många fler ärenden inkommer via 
digitala in-vägar och på pandemin. 

Digitalisering 
Arbetet med förbättrade arbetssätt med stöd av digital teknik pågår. Målet är att uppnå 25 % 
effektiviseringar i processer där GAP-analys visat stor förbättringspotential.  

• Under tertialen har en mobil applikation börjat användas för lagerarbete.  

• Projektet Förbättrat arbetssätt för att utjämna och automatisera arbetsfördelningen för 

avhjälpande och förebyggande underhåll har genomförts.   

• Projektet Automatisk fakturakontroll pågår, nu inväntas Förvaltningen för digitaliserings 

resurssättning för genomförandefasen. 

• Arbete pågår också för att skapa nationellt samarbete för att genomföra tre större förändringar. 

 

I den webbaserade Hjälpmedelshandboken har de gemensamma bestämmelserna delats upp för att 

underlätta för läsaren, en åtgärd till följd av förra årets enkät om handboken till förskrivarna. 

Patientenkät  
Hjälpmedelskonsulenter har arbetat med åtgärder efter patientenkät 2019, bland annat har mall för 
utprovning och skriftligt underlag till patienten som sammanfattar resultat och planering efter en 
utprovning tagits fram. 

Ökad hållbarhet 

Hjälpmedelscentrum arbetar enligt regionens rutin för inköp av fordon och har med klimat- och 

miljöhänsyn i upphandlingen. De nya bilarna kör på HVO, ett 100 % förnybart och fossilfritt 

dieseldrivmedel.      

Hjälpmedelscentrum har arbetat intensivt med miljöarbetet. Exempel på aktiviteter är komplett miljörond 

med fokus på miljöstationer, riskanalys av kemikalier och översyn av återvinningsstationen.  

I arbetet med ökat cirkulärt flöde är nu allt förberett inför höstens start av återtag av utvalda 

försäljningsartiklar; rullstolsdyna Contur och toalettförhöjare Hi-Loo.  

Forskning 
I samarbete med Habiliteringscentrum, Region Sörmland och Samhällskontraktet pågår en undersökning 
gällande effekten av hjälpmedlet elektrodress. Dels via en korttidsstudie av FoU Södermanland, dels med 
en långtidsuppföljning som avslutas 2021. 
 
Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel (exkl. MBH) har ökat med 3,3 % och antalet huvudhjälpmedel har 
ökat 2 % jämfört med delår 2 2019.  
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VOLYM UTHYRDA HJÄLPMEDEL DELÅR 2 EXKL. MBH6 JÄMFÖRT MED DELÅR 2 2019 DELÅR 2 2019 DELÅR 2 2020 FÖRÄNDRING 
% 

Volym individmärkta hjälpmedel 58 508 60 555 3,3 % 

Volym huvudhjälpmedel 74 473 76 797 2,0 % 

Varav totalt regionfinansierat (individmärkt) 48 482 50 394 3,8 % 

             Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 32 067 33 607 4,7 % 

              Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 595 8 685 1,0 % 

              Habiliteringscentrum 7 018 7 195 2,4 % 

              Övriga enheter Region Västmanland 802 907 9,9 % 

Varav totalt kommuner (individmärkt) 9 854 9 842 -0,2 % 

             Arboga kommun 512 528 2,9 % 

             Fagersta kommun 421 419 -0,7 % 

             Hallstahammars kommun 652 649 -0,6 % 

             Kungsörs kommun 277 284 2,5 % 

             Köpings kommun 1 225 1 305 6,4 % 

             Norbergs kommun 184 201 9,2 % 

             Sala kommun 708 686 -3,1 % 

             Skinnskattebergs kommun 110 94 -14,5 % 

             Surahammars kommun 365 406 10,9 % 

             Västerås stad 5 400 5 270 -2,5 % 

 

Antalet uthyrda individmärkta medicinska behandlingshjälpmedel har ökat 7,7 %. Antalet förskrivningar av 

individmärkta MBH har minskat med 11 % jämfört med delår 2 2019. 4 935 tillbehör/förbrukningsartiklar 

har levererats i jämförelse med 4 587 artiklar samma period 2019.  

VOLYM UTHYRDA MBH JÄMFÖRT MED DELÅR 2 2019 
DELÅR 2 

2019 
DELÅR 2 

2020 
FÖRÄNDRING % 

Volym individmärkta hjälpmedel 3 764 4 055 7,7 % 

 

Uthyrningsgraden är nu 92 % vilket är 0,4 % högre än delår 2 2019. Detta trots att lagernivåerna av vissa 

andnings- och omvårdnadshjälpmedel har utökats för att möta behov i samband med covid-19. Orsaken 

bedöms vara pågående lageroptimering. 

  

 
6 Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018. 
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Patientsäkerhet 
61 avvikelser har registrerats i Synergi, i jämförelse med 36 avvikelser under andra tertialen 2019: 

• 12 patientrelaterade avvikelser, varav 6 negativa händelser, 5 tillbud och 1 risk. 

• 5 avvikelser gäller bristande rekonditionering, leverans eller hämtning av hjälpmedel. 

• 4 inkomna klagomål bland annat på regelverk och formgjutna insatser. 

• 1 avvikelse berör en manuellt hanterad arbetsorder.   

• 22 avvikelser till säbo7 p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare, jämfört med 16 samma period 2019.  

• 8 avvikelser till förskrivande enhet gällande elrullstolar (bl.a. gällande förvaring och stöld).  

• 4 avvikelser till förskrivande enhet.  

• 4 avvikelser berör arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektivet. 

• 1 inspektion har registrerats. 
 

144 avvikelser har registrerats i webSesam, i jämförelse med 156 under andra tertialen 2019:  

• 115 avvikelser rör felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör i jämförelse med 125 andra tertialen 
2019. Stor minskning gällande lagerplock men ökning gällande transport och rekonditionering. 

• 10 avvikelser gällande fel från leverantören i olika produktområden. 

• 2 avvikelser gällande kundtjänst. 

• 1 avvikelse handhavandefel av patient. 

• 1 avvikelse felaktigt lagersaldo. 

• 2 avvikelser gällande utprovning är överförda till Synergi och gäller formgjutna insatser.  

• 9 negativa händelser/tillbud med hjälpmedel varav 6 överförts till Synergi. 

• 4 avvikelser till förskrivare. 
 

Hantering har påbörjats inom en månad av samtliga avvikelser med analys och omedelbara åtgärder.  

Patientsäkerhetskulturen fortsätter att förbättras. 

Åtgärder vidtagna till följd av avvikelser i Synergi och webSesam 

•  avvikelser är efter utredning anmälda till Läkemedelsverket. 

• Avvikelsesamordnare har tillsammans med berörda hjälpmedelsreparatörer gått igenom avvikelser 

på medicinska behandlingshjälpmedel samt uppdaterat arbetssätten. 

• En översyn av processen för formgjutna insatser har påbörjats. Målet är att förbättra processen.  

• Arbete pågår för att förtydliga hjälpmedelshandbokens kriterier för elrullstolar. 

• Logistiken arbetar med återkommande avvikelser t.ex. gällande larm, ståplattor och glidlakan. 

• En översyn har påbörjats av äldre hjälpmedel som finns hos patienter. 

• Återkoppling på APT om avvikelser, förslag till åtgärd och vidtagna åtgärder. 
 

84 avvikelser har anmälts till leverantörer under andra tertialen, till exempel leveransförseningar, 

produktavvikelse och felleveranser i jämförelse med 154 avvikelser delår 2 2019.  

  

 
7 Särskilt boende 
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 31 augusti 
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr          

Roterbar vårdsäng Rotobed el 
Ståhjälpmedel R82 Meerkat 
Skyddshjälm Ribcap 
Innowalk, 2 ärenden 
Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk 
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 ärenden 
Rullstol Kelvin 
Tyngdkrage, 2 ärenden 
Våg till taklyft 
Kylväst/-keps, 2 ärenden utanför regelverk 

Inköpt 2019 med delad finansieringsrisk 
19 700 
1 973 
2 x 290 000 med delad finansieringsrisk 
5 755 
2 x 12 850 
Inköpt före 2020 
2 x 700  
13 286 
2 x 4 200 

 
14 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats varav 3 med delad finansieringsrisk. 5 ärenden har 
avslagits. 

 Genomförda åtgärder till följd av pandemin, maj-augusti   

• Förskrivarutbildningar har till stor del genomförts enligt plan med åtgärder för att hålla distans. Då 

det bedömts möjligt har deltagande online via Teams erbjudits. 

• Städning av lokaler har förstärkts och följts upp. 

• Interna möten har hållits i större lokal eller på distans via Teams. 

• En del utprovningar har genomförts på alternativa sätt, t ex rådgivning på telefon, iordningsställt 

hjälpmedel till förskrivare, utprovning med enbart hjälpmedelskonsulent samt digitalt på distans. 

• Det förebyggande underhållet har startats i alla områden, skyddsutrustning används och tekniker 

tillämpar basala hygienrutiner. 

Övriga åtgärder 

Projekt Förbättrat arbetssätt med stöd av digital teknik fortgår.  

Mall för utprovning och skriftligt underlag till patienten som sammanfattar resultat och planering efter en 

utprovning kommer att implementeras hösten 2020. 

Vecka 41 börjar återtag och rekonditionering av rullstolsdyna Contur och toalettförhöjare Hi-Loo.  

Återtaget kommer följas upp och utvärderas under våren 2021. 

Samlad bedömning 

Med ett stort antal åtgärder och med personal som samarbetar och är flexibel har verksamheten 

vidmakthållits trots pandemin. Verksamheten har lyckats leverera hjälpmedel utifrån de behov som funnits 

samtidigt som förbättringsarbetet vidmakthållits. En plan finns för hur en anhopning av vårdbehov ska 

kunna mötas. 
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde  Utfall 2020 
HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  Öka (83,3 år 2019) Mätning i 
oktober  

” Sjukfrånvaro <6 % 6,2 % 

” Personalrörlighet totalt <8,5 % År 

Löpande uppföljning Antal rehabiliteringsärenden 
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) 

 14 
5 
0 / 1 

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

Den totala sjukfrånvaron har ökat 0,5 % jämfört med delår 2 2019 vilket helt förklaras av sjukskrivning i 

samband med symtom på övre luftvägsinfektion. Ingen medarbetare har blivit smittad av covid-19 på 

arbetet och inga avvikelser finns rapporterade till följd av covid-19. 

Sjukfrånvaro % ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut) 
 Delår 2 2019 Delår 2 2020 

Total sjukfrånvaro 5,7 6,2 

-Varav korttidssjukfrånvaro dag 1-24 3,0 3,5 

-varav långtidssjukfrånvaro 36,3 23,6 

Män 5,8 4,7 

Kvinnor 5,6 7,6 

Anställda -29 år 7,1 10,8 

Anställda 30-49 år 4,2 5,8 

Anställda 50 år - 6 5,4 

 

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat till följd av att medarbetare sjukskrivits vid symtom som kan tyda 

på covid-19. 12 av 14 rehabiliteringsärenden har avslutats under året.  

Arbetsmiljöavvikelser ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut) 
 Delår 2 2019 Delår 2 2020 

Antal negativ händelse/olycka 5 3 

Antal tillbud 9 1 

Antal risk/iakttagelse 1 1 

Totalt antal 15 5 

- varav hot och våld 2 1 

- varav stickskada 0 0 

 
Brandsäkerheten har förbättrats med nya utrymningsområden utrymningsplaner och genomgång av 
brandskydd på arbetsplatsträffar. En brandövning har genomförts som visade att medarbetarna är 
välorganiserade och har god kännedom om åtgärder vid brand med efterföljande utrymning samt att 
medvetenheten i personalgruppen ökat om åtgärder vid brand. Det finns en hög kännedom om riskbild och 
medarbetarna har genom tidigare övningar tillskansat sig sådan erfarenhet att man nu är mogen att överta 
ansvaret för utrymningsövningar i egen regi.  
 
Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats och anpassats till Regionens nya modell.  
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Genomförda åtgärder till följd av pandemin maj-augusti 

• Följsamheten till basala hygienrutiner följs kontinuerligt.  

• Riskanalyser genomförs kontinuerligt och åtgärder vidtas vid behov. 

• Flera kompetensutvecklingar har inte kunnat genomföras och en omplanering av dessa pågår. 

• Ytterligare skyddsutrustning har införskaffats. 

• Personalrum och fikaplatser har glesats ut samt utrustats med plexiglas. 

• Möjliggjort hemarbete eller arbete i annan lokal. 

• Stöd till sjuka medarbetare med tät kontakt och erbjudande om provtagning för covid-19. 

• Flera medarbetare arbetar på distans större delen av arbetstiden. Några medarbetare har arbetat 

på distans vid lätta symtom på övre luftvägsinfektion som inte föranleder sjukskrivning.  

Övriga åtgärder 

Flera åtgärder pågår för att förbättra den fysiska arbetsmiljön tillsammans med fastighetsförvaltare och 

fastighetsägare.   

Planerad kompetensutveckling som förskjutits p.g.a. pandemin planeras att återupptas så fort det är 

möjligt.  

Kompetensutveckling för ökad kunskap om forskning, innovation och evidensbaserade arbetsmetoder 

påbörjas i november. 

Samlad bedömning 

Med hög säkerhetsmedvetenhet har chefer och medarbetare på ett flexibelt sätt upprätthållit en god 

arbetsmiljö. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning.  

Smittskydd, brandsäkerhet och riskmedvetenhet har förbättrats. 



 
RAPPORT 12 (18) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2020-09-25   

Delårsrapport 2 2020  

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

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

EKONOMIPERSPEKTIV 

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

Periodens resultat och helårsprognos – översikt 

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 8 347 tkr. 

Helårsresultatet prognostiseras till 5 663 tkr (före återbetalning av ev. överskott till kunder). 

 

 

 Bokslut 2019 tkr Budget 2020 tkr Prognos tkr 

INTÄKTER    

Hyra 114 402 113 608 115 302 

Återbetalning av resultat -6 215 0 0 

Försäljning 18 279 16 855 17 708 

Egenavgifter 341 340 340 

Tekniska tjänster inkl. serviceavtal 2 592 2 710 1 926 

Inkontinenssamordning 1 018 1 048 1 048 

Övriga verksamhetsintäkter 1 953 1 893 2 011 

SUMMA INTÄKTER 132 370 

 

136 454 138 335 

 
KOSTNADER    

Personalkostnader 42 121 45 348 44 179 

Tekniska hjälpmedel 34 007 34 325 31 425 

Övriga material, varor 181 191 241 

Lokaler 6 573 6 540 6 540 

Frakt och transport 1 309 1 575 2 185 

Avskrivningar hjälpmedel 31 376 30 145 31 015 

Avskrivningar övrigt 717 674 1 292 

IT-kostnader 3 661 4 019 4 142 

Övriga kostnader 9 062 12 100 10 115 

Finansiella kostnader 1 809 1 537 1 538 

SUMMA KOSTNADER 130 816 

 

136 454 132 672 

 
RESULTAT 1 554 0 5 663 
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 
Intäkter 

– Total intäktsökning jämfört med delår 2 2019 är 868 tkr, en ökning med 1,0 %. 
– De totala intäkterna är 1 171 tkr högre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 1 171 tkr beror framför allt på följande händelser: 

• Övervägande delen av en sängorder från Sala från 2019 blev förskjuten till 2020. 
Den har slutlevererats vilket medför högre försäljningsintäkter. 

• Hyresintäkterna överstiger budget vilket dels är en följd av att kunder som 
aviserade lägre hjälpmedelsbehov i budgetarbetet ännu inte har uppnått målet, 
dels av ökad uthyrning av sängar p.g.a. pandemin. 

• Tjänsteintäkterna för teknisk service har påverkats negativt av pandemin då det 
inte varit möjligt för tekniker att komma in på boenden för att utföra reparationer 
och underhåll. Kunder anmäler behov av service i mindre utsträckning nu jämfört 
med före pandemin. 

• Beviljade TLO-medel rekvireras i efterskott när utbildningarna är genomförda. 
Några utbildningar har genomförts, men under pandemin har flertalet utbildningar 
ställts in. 

Kostnader 
– Total bruttokostnadsökning jämfört med delår 2 2019 är 1 008 tkr, en ökning med 1,2 %. 
– De totala kostnaderna är 5 562 lägre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 5 562 tkr beror framför allt på följande händelser: 

• Lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, utlåning av personal till covid-

IVA, föräldraledigheter och vakanta tjänster delar av året samt inställd intern 

utbildningsdag för hela verksamheten. 

• Övervägande delen av en sängorder från Sala kommun från 2019 blev förskjuten till 

2020. Den har slutlevererats vilket medför högre inköpskostnader. 

• Dämpad beställningstakt från kunder, ökad returtakt från kunder samt högre andel 

rekonditionerade hjälpmedel medför lägre inköp av hjälpmedel och tillbehör. 

• Ökade kostnader för värdeminskning av inventarier främst p.g.a. av tidigarelagda 

inköp orsakade av pandemin. 

• Lägre kostnader för utrangering av inventarier. 

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt 

Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

• De flesta vakanta tjänster har tillsatts efter sommaren. Fortsatt osäkerhet avseende omfattning av 

uttag av föräldraledighet. 

• Osäkerhet avseende omfattning av IT-kostnader. Arbetet med att förbättra processerna med stöd 

av digital teknik pågår. Det finns en osäkerhet om när vi kan få resurser från Förvaltningen för 

digitalisering för att kunna genomföra beslutade förbättringar. 

• Habiliteringscentrum arbetar aktivt med hjälpmedelsuppföljningar vilket medför att hjälpmedel 

som inte används återlämnas och ökar returerna. 

• Stor osäkerhet om hur pågående pandemi kommer att påverka helårsresultatet. 
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• Prognosen baseras på att en återgång mot normal drift inleds i september 2020. 

• Covid-19 medförde ökade säkerhetslager, det gäller främst andningshjälpmedel och sängar p.g.a. 

ökat behov samt att flera leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Det medförde ökade inköp 

men vi återgår till lägre nivåer på säkerhetslager och ser därmed en dämpad kostnadsutveckling. 

Det prognostiserade över-/underskottet beror framförallt på följande händelser: 

• Vakanta tjänster under del av året samt uttag av tillfällig föräldraledighet sänker 

personalkostnaderna. 

• Övervägande delen av en sängorder från Sala kommun från 2019 blev förskjuten till 2020. Den har 

slutlevererats vilket medför högre försäljningsintäkter och ökade inköpskostnader. 

• Arboga kommun och Kungsörs kommun har valt att köpa sängar vilket medför högre 

försäljningsintäkter, minskade hyresintäkter samt ökade inköpskostnader. 

• Pandemin påverkar möjligheterna att utföra avhjälpande och förebyggande underhåll hos kunder 

vilket påverkar tjänsteintäkterna negativt. 

• 10 % ökade försäljningsintäkter för MBH jämfört med budget baserat på försäljning hittills i år. 

• Covid-19 har medfört att utbildningar ställts in. Det är osäkert hur många av årets budgeterade 

utbildningar vi kan genomföra under hösten, vilket medför att vi har sänkt kostnaderna för 

kursavgifter och resekostnader i prognosen. 

• I samband med översyn av brandsäkerhet har skyltar och brandutrustning köpts in. Av 

arbetsmiljöskäl behövs ny dörr till svetsrummet. I prognosen finnas 250 tkr avsatt för att åtgärda 

den stora grinden in till det inhägnade området. Det medför ökade kostnader. 

• Något ökade kostnader för avskrivning (värdeminskning) av investeringar beror dels på en 

investering i tvättmaskiner och torktumlare för att personalen ska ha rena arbetskläder varje dag, 

dels att inköp av hjälpmedel har tidigarelagts p.g.a. covid-19. Ökade säkerhetslager under våren av 

främst MBH och sängar p.g.a. ökat behov både inom regionen och kommunerna samt att flera 

leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Utöver det har vi en tung lastbil som vi avser att sälja 

under året. Den är ersatt av en ny tung lastbil. 

En ekonomisk analys har genomförts för långtidshyra av standardsäng till verksamhet8 som visar att 

införande av långtidshyra medför merkostnader till följd av manuell process för hantering av avtal, 

registrering, uppföljning med mera. Analysen visar också att det är kostnadseffektivt att köpa säng från 

Hjälpmedelscentrum istället för att hyra standardsängar eller göra egna upphandlingar. Informationen om 

detta har medfört en förskjutning från hyra till att köpa standardsängar till särskilda boenden. 

En intern genomgång av förekomst av tjänsteköp utan avtal har visat att följsamheten till regelverk är god. 

Vi ser inget behov av ytterligare upphandling av tjänster. 

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

 
8 Ej personförskrivna hjälpmedel 
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Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB) 
Av den totala planen på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019 och 740 tkr år 2020 och den 

totala kostnadssänkningen hittills 1 275 tkr.  

Kategori EiB 
Plan ekonomisk 
effekt 2020 

Plan 
ekonomisk 
effekt perioden 

Utfall perioden 
ack 202008 

Prognos 
helår 2020 

Personal 24 tkr 16 tkr 0 tkr 0 tkr 

Material och tjänster 750 tkr 500 tkr 705 tkr 1 148 tkr 

Övriga verksamhetskostnader 0 tkr 0 tkr 35 tkr 70 tkr 

Summa: 774 tkr 516 tkr 740 tkr 1 218 tkr 

Personal 

• Besparingen genomfördes i sin helhet 2019. 

Material och tjänster 

• Inväntar resurssättning från Förvaltningen för digitalisering för genomförandeprocess av förändrat 

arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam. 

• Nytt regelverk från 2020 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet har övergått till egenansvar. 

Uppnådd kostnadssänkning 248 tkr t o m augusti.  

• En operativ lagergrupp har bildats som arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att 

optimera lagernivåer. Genomgång av lager i servicebilar och fasta inköpskvantiteter i Sesam, 

översyn av högfrekventa artikelgrupper, nivån på säkerhetslager och administrativa avgifter från 

leverantörer är exempel på aktiviteter. Hittills uppnådd besparing uppgår till 170 tkr. 

• Flera områden har upphandlats. Hittills har kostnaderna sänkts med 287 tkr, vilket avser batterier, 

respiratorer, skyddshjälm och hälskydd. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas. 

• En förstudie är gjord avseende att vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, 

rekonditioneras och återanvänds. En pilot startar vecka 41 efter en viss förskjutning p.g.a. covid-19. 

Övriga verksamhetskostnader 

• Verksamhetsintern säkerhetssamordnare avslutad vilket medför en besparing på 35 tkr hittills i år. 
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Merkostnader covid-19    

Kontogrupp 
Ack 
utfall 

Helårsprognos Kommentarer 

Personal 0 tkr 0 tkr   

Material och tjänster 146 tkr 181 tkr 

Handskar, visir och munskydd 9 tkr. 
Tillbehör till MBH samt lyftselar 134 tkr 
(Sesam). Utökad städning ISS 3 tkr. 

Övriga verksamhetskostnader 115 tkr 130 tkr 

Främst arbetskläder för att personalen ska 
kunna byta till rena kläder dagligen. 
Informationsmaterial, hostskydd (plexiglas) 
m.m. 

Summa: 261 tkr 311 tkr   

 

Till ovanstående externa merkostnader tillkommer regioninterna merkostnader inom IT för att möjliggöra 

distansarbete och digitala möten samt tidigarelagda investeringar i hjälpmedel enligt nedan. 

Investeringsredovisning 

Investeringar - bokslut 2020-01-01 – 2020-08-31, belopp i tkr 
Tekniska hjälpmedel 
varav: 

202001 – 202008 
ack inköp under 

perioden 

Bokslut 2019 Budget 
2020 

Helår  
Prognos inköp 2020 utifrån 

budget 2018/2019/2020 

Förflyttning 6 555 14 266 16 292 9 900 

Kommunikation/kognition 2 337 3 848 4 799 3 500 

Behandling 6 075 8 680 10 346 8 654 

Insulinpumpar 3 050 2 722 3 370 3 700 

MBH 1 659 4 451 5 616 3 400 

Övriga hjälpmedel 2 746 4 427 4 877 4 450 

Övriga maskiner och 
inventarier 

84 294 0 84 

Bilar och transportmedel 0 959 0 950 

Summa 22 506 39 647 45 300 34 638 
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Resultat, analys 

Från 2019 års investeringsbudget har outnyttjad del på 2 247 tkr överförts till 2020 och den har nyttjats till 

inköp av hjälpmedel samt 3 tvättmaskiner och 2 torktumlare för att uppnå basala hygienrutiner. 

Från 2018 års investeringsbudget har outnyttjad del på 950 tkr överförts till inköp av en tung lastbil. 

Upphandlingen påbörjades 2019 och avslutades i år. Leveransen av ny lastbil är beräknad till mitten av 

september. 

Patienter som behöver CPAP har fått vänta under pandemins första månader. Vi prognosticerar med att 

verksamheten kommer igång under hösten. Vi ser även ett ökat behov av att byta äldre CPAP-apparater. 

Inköp av vissa hjälpmedel har tidigarelagts p.g.a. covid-19. Vårens ökade säkerhetslager av främst MBH och 

sängar har nu återgått till normala nivåer. Returer av sängar ökar nu. 

Även inköp av insulinpumpar motsvarande ca 1-2 månaders behov tidigarelades under våren då 

leverantören har aviserat leveranssvårigheter. Ett tidigare uppdämt behov p.g.a. produktutveckling 

tillgodosågs under våren. Vi prognosticerar en lägre ökningstakt under resten av året. 

Av behandlingshjälpmedlen stod tyngdtäcken för en ökning på ca 600 tkr till följd av intensivt arbete på 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) under våren. Arbetssättet har ändrats från att förskrivarna själva kunde 

förskriva tyngtäcken i webSesam till att hjälpmedelskonsulent alltid måste konsulteras. Vi ser nu att 

inköpsbehovet har dämpats. Dessutom har 2 bladderscan köpts in för uthyrning till särskilt boende och 

hemsjukvården i Västerås stad.  

Pandemin har medfört färre förskrivningar av hjälpmedel. Därmed kan det finnas ett uppdämt behov av 

hjälpmedel, men det är oklart när behovet börjar tillgodoses och hur det slutligen påverkar årets 

investeringsbehov. Vi prognosticerar med en viss ökning under hösten. 

Åtgärd 

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

lagerteam har bildats. Teamet arbetar initialt med att analysera parametrar i verksamhetssystemet Sesam 

som styr beställningspunkter och orderstorlek. Genomgång av lager i servicebilar, översyn av högfrekventa 

artikelgrupper och nivån på säkerhetslager är andra exempel på aktiviteter. 

Inför budgetarbetet har kundernas bedömning om hjälpmedelsbehov två år framåt efterfrågats. Svaren 

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

Hjälpmedelscentrums 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. Arbetet att inkludera hälsoekonomiska analyser startar under hösten. 
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INTERN KONTROLL 

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå. 

Brandskydd 

Hjälpmedelscentrum har under året fortsatt förbättringsarbetet avseende brandsäkerheten, och integrerat 

med ett kvalitativt systematiskt arbetsmiljöarbete har man målmedvetet och engagerat utvecklat 

brandsäkerheten. Ledningens engagemang, och vikten av ett systematiskt brandskyddsarbete är tydlig, 

vilket också ger engagerade medarbetare.  

Utvecklingsarbetet påvisar tydlig effekt samt lagefterlevnad och med stöd av säkerhetssamordnare, 

fastighetsförvaltare och upphandlad aktör för brandskyddsutrustning har verksamheten utvecklat sin 

riskmedvetenhet. Vidare ses ett utvecklat och kvalitativt förebyggande och proaktivt arbete, och 

organisatoriska riskreducerande åtgärder har vidtagits. Brandskyddsteknisk utrustning har kompletterats 

och utrymningsstrategin utvecklats och övats i syfte att säkerställa förmågan gällande utrymning. 

Bisyssla 

Kontrollen är genomförd utan anmärkning, 2 godkända beslut om bisyssla. 

Rehabilitering 

Kontroll av registrering av rehabiliteringsärenden i maj visar fem pågående ärenden och två ej hanterade 

bevakningar. 

Kontroll av löneutbetalningar 

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. 

Jäv 

Kontrollen är genomförd utan anmärkning.  

Hjälpmedelshandbok 
Undersökningen av användning av hjälpmedelshandboken har genomförts via enkät till förskrivare och 

chefer. Syftet var att undersöka kännedom om hjälpmedelshandbokens regelverk samt 

användarvänligheten. Resultatet visar att 58 % aldrig/nästan aldrig läser hjälpmedelshandboken vilket är på 

samma nivå som 2019. Svarsfrekvensen var högre i år med 141 svarande jämfört med 2019 då 85 svarade 

på enkäten. Användarvänligheten uppfattas lika som förra året med en värdering på 3,5 av 5. 

INTERN REFERENS 

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2020-09-25. 

Diarienummer: RV  

Bilagor 

1. Verksamhetsrapport 

2. Investeringsbilaga 

3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos 



 

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos 
 

 

Intäkter Förändring 
intäkter jmf 
fg år, Tkr.           
(Plus: Ökning av 
intäkter, Minus: 
Minskning) 

Förändring 
intäkter jmf 
fg år, 
procent.          

(Plus: Proc 
ökning, Minus: 
Proc minskning ) 

Avvik mot ack 
budget, Tkr.                
(Plus: Överskott, 

Minus:Underskott 
) 

Avvik helårs-
prognos/helårs-
budget, Tkr.                
(Plus: Överskott, 
Minus:Underskott) 

Försäljning och uthyrning av tekniska 
hjälpmedel 1 140 1,3% 1 655 2 547 

Återbetalning av resultat 0   0 0 

Övriga intäkter -272 -7,7% -484 -666 

Totalt  intäkter 868 1,0% 1 171 1 881 

     
Kostnader     
Kostnader Förändring 

kostnader 
jmf fg år, tkr.                   
(Plus:Ökning av 
kostnader, 
Minus: 
Minskning) 

Förändring 
kostnader 
jmf fg år, 
procent.                
(Plus: Proc 
ökning, Minus: 
Proc minskning) 

Avvik mot ack 
budget, tkr.                
(Plus: Överskott, 
Minus: 
Underskott) 

Avvik helårs-
prognos/helårs-
budget, tkr.                     
(Plus: Överskott, 
Minus: Underskott) 

Personalkostnader totalt 910 3,4% 844 1 169 

Varav lönekostnader egen personal 601 3,3% 339 632 

Varav sociala avgifter 277 3,3% 161 294 

Varav övr pers.kostn. egen personal 32 9,8% 344 243 

Varav inhyrd personal (int+ext) 0   0 0 

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel -1 860 -8,9% 3 833 2 900 

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt 867 4,2% -1 193 -1 488 

Övriga kostnader 1 091 7,7% 2 078 1 201 

Totalt bruttokostnader 1 008 1,2% 5 562 3 782 

          

Ack resultatavvik/Prognostiserat 
resultat     6 733 5 663 

     
Förändring arbetad tid Förändring 

utfall jmf fg 
år, timmar 

Förändring 
utfall jmf fg 
år, procent 

Motsv antal 
årsarbetare 

 

Förändring arbetad tid totalt 214 0,3% 0,18  
Varav arbetad tid egen personal 214 0,3% 0,18  
Varav internt inhyrd personal 0   0,00  
Varav externt inhyrd personal 0   0,00  
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Verksamhet/Process

Sammanställning produktion

Ack utf
Inn År

Ack Bud
Inn år

Ack avv
Bud %

Ack utf
Fg År

Ack avv
Fg år %

Helår
Prognos

Helår
Budget

Avv Bud 
mot

 prog %

Bokslut
Utf Fg år

 586  738 -20,6%  0  1 127Sjukvårdande behandling

 17  21 -19,1%  0  36DRG-poäng totalt  (1 mån släp)

 17  21 -19,1%  0  36 - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)

Självmordsförsök och självmord

2016 2017 2018 2019 2020

 Självmordsförsök 0 0 0 0 0

 - varav nya patienter i % 0 0 0 0 0

 Självmord 0 0 0 0 0

 - varav nya patienter 0 0 0 0 0
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Medarbetare
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Sjukfrånvaro

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

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro  5,7  6,2

  - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14  3,0  3,5

  - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar  36,3  23,6

Män  5,8  4,7

Kvinnor  5,6  7,6

Anställda -29 år  7,1  10,8

Anställda 30-49 år  4,2  5,8

Anställda 50 år-  6,4  5,4

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

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden  13  14

Varav avslutade rehabiliteringsärenden  9  12
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Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Föregående år Innevarande år

Antal negativ händelse/olycka  5  3

Antal tillbud  9  1

Antal risk/iakttagelse  1  1

Totalt antal  15  5

  - varav hot och våld  2  1

  - varav stickskador  0  0
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Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel
Totalt

Kostnadsutveckling
(Ack utf/Ack utf fg år, justerat för jmfr.störande poster)

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

Patientavgifter  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Ersättning vårdtjänster  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Regionersättning  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Försäljning av tjänster  91,1  89,9  1,2  90,3  136,6  134,8  1,8  130,7  0,8

Övriga intäkter  1,0  1,1  0,0  1,0  1,8  1,6  0,1  1,7  0,0

Summa Intäkter  92,1  91,0  1,2  91,3  138,3  136,5  1,9  132,4  0,9

Kostnader

Personalkostnader -27,8 -28,6  0,8 -26,9 -44,2 -45,3  1,2 -42,1 -0,9

  -Varav externt inhyrd personal  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

  -Varav övertid/mertid -0,1 -0,1  0,0 -0,1 -0,1 -0,1  0,0 -0,1  0,0

Köpt vård  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Läkemedelskostnader  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Tekniska hjälpmedel -19,0 -22,9  3,8 -20,9 -31,4 -34,3  2,9 -34,0  1,9

Material och tjänster -0,5 -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Lokalkostnader -5,6 -5,4 -0,1 -5,5 -8,8 -8,2 -0,6 -8,5 -0,1

Övriga verksamhetskostnader -30,9 -32,3  1,4 -29,1 -48,1 -48,4  0,4 -46,0 -1,8

Summa Kostnader -83,8 -89,4  5,6 -82,8 -132,7 -136,5  3,8 -130,8 -1,0

Resultat  8,3  1,6  6,7  8,5  5,7  0,0  5,7  1,6 -0,1
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-08

Dnr: 

Ekonomi

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

Föregående år Innevarande år

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Totalt Läkare Sjuksköterskor Övrig personal

Föregående år Innevarande år

Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

Arbetad tid (ack)

Innevarande År Förändring Förändring %Föregeående År

Utförd arbetstid  79 761  270  0,34 79 491

  - varav övertid/mertid  125 -56 -30,92 181

  - varav timavlönade  1 253  1 245  15 556,25 8

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. -333 -48  16,87-285

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  79 427  221  0,28 79 206

Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -20 -7  58,38-13

Arbetad tid exkl jour/beredskap  79 407  214  0,27 79 193

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap  69  0  0,27 69
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Förvaltning/verksamhet: HSF/Hjälpmedelscentrum

Investeringar 

Bokslut 2020-01-01  -  2020-08-31

Belopp i tkr

Inköp Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Prognos

perioden 

utifrån 2018 (2 

-års regeln)

perioden 

utifrån budget 

2019

perioden 

utifrån budget 

2020 2019 2020

perioden inköp 

2020 utifrån 

budget 2018

perioden inköp 

2020 utifrån 

budget 2019

perioden 

inköp 2020 

utifrån budget 

2020

inköp 2021 

utifrån budget 

2020

Avvikelse 

budget - utfall 

2020

Investeringsutgifter

Tekniska hjälpmedel 

Förflyttning 6 555 14 266 16 292 9 900 6 392

Kommunikation 2 337 3 848 4 799 3 500 1 299

Behandling 1 000 5 075 8 680 10 346 1 000 7 654 2 692

Insulinpumpar 1 163 1 887 2 722 3 370 1 163 2 537 833

Medicinska behandlingshjälpmedel 1 659 4 451 5 616 3 400 2 216

Övriga tekniska hjälpmedel 2 746 4 427 4 877 4 450 427

Summa Tekniska hjälpmedel 2 163 20 259 38 394 45 300 2 163 31 441 13 859 13 859

0

Datorutrustning 0

Bilar och transportmedel 0 959 950 0

Leasingavtal 0

Övriga maskiner och inventarier 84 294 84 0

Summa 0 2 247 20 259 39 647 45 300 950 2 247 31 441 13 859 13 859

2020-01-01 - 2020-08-31 Helår



Konst
0

Byggnader                               (endast 

Fastighet) 0

Totalsumma 0 2 247 20 259 39 647 45 300 950 2 247 31 441 13 859 13 859



2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)

Anläggning Investerigsid Saldo

Tung lastbil RV-2673 950 Leverans sept/okt 2020

950

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018  enl 2-års regeln under förutsättning  att outnyttjat

utrymme finns från år 2018-2019

















































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Therés Andersson, kommundirektör, Vafab Miljö, Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lokal avfallsplan Kungsör kommun 2020-
2030 (KS 2020/),(2018/505) 
Förslag till Avfallsplan 2020 - 2030 VafabMiljö antogs i 
kommunfullmäktige 2020-06-08 § 96. 
 
Den lokala handlingsplanen som nu tagits fram ska ses som en 
komplettering till den regionala avfallsplanen. Den innefattar de 
delar där kommunerna identifierats ha ett ansvar för 
genomförande och/eller uppföljning. Utifrån revideringarna av 
planen år 2022 och 2026 kan även den kommunala 
handlingsplanen komma att behöva revideras. 
 
Man även måste läsa den regionala avfallsplanen som 
tagits för att få en heltäckande bild av alla mål, delmål 
och aktiviteter som finns framtagna för åren 2020-
2030.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 
med tillhörande lokal handlingsplan och aktiviteter 
 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 

Kommunfullmäktige antar lokal handlingsplan och aktivitetsplan 
för Kungsörs kommun, tillhörande tidigare antagen avfallsplan 
2020 - 2030. 
  
  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-12  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Therés Andersson  
  

 
 
 

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 

Handlingsplan för kommunalt åtagande i den 
regionala avfallsplanen 
Under 2020 har avfallsplanen för VafabMiljö antagits. Planen är ambitiös och 
innehåller många mål och delmål som berör VafabMiljö och kommunerna. 
Kopplat till målen finns ett stort antal aktiviteter som behöver genomföras för att 
målen ska kunna nås. De flesta aktiviteterna ansvarar VafabMiljö för att 
genomföra och följa upp men det finns ett antal där kommunerna har helt eller 
delvis ansvar. Avfallsplanen kommer att följas upp och revideras vid två tillfällen 
under den perioden, år 2022 och 2026. Slutrapportering sker 2030.  
 
För att underlätta och tydliggöra det lokala arbetet har en handlingsplan tagits 
fram för Kungsörs kommuns arbete med aktiviteterna i avfallsplanen. Den lokala 
delen ska ses som en komplettering till den regionala avfallsplanen och den 
innefattar de delar där kommunerna identifierats ha ett ansvar för genomförande 
och/eller uppföljning. Utifrån revideringarna av planen år 2022 och 2026 kan 
även den kommunala handlingsplanen komma att behöva revideras. 
 
Det är viktigt att poängtera att man även måste läsa den regionala avfallsplanen 
som tagits för att få en heltäckande bild av alla mål, delmål och aktiviteter som 
finns framtagna för åren 2020-2030.  
 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen antar handlingsplanen som är framtagen för Kungsörs 
kommun att gälla för kommunens samtliga förvaltningar och bolag.  

 
 
 
 
Claes-Urban Boström   Therés Andersson 
Kommundirektör    Miljöstrateg 
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Datum  
2020-10-14  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

Kungsörs kommuns lokala handlingsplan till avfallsplan 2020-2030 
 

 

 

 



 

Inledning 
I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41§ ska varje kommun ha en renhållningsordning antagen 
av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. 

Kungsörs kommun har, tillsammans med samtliga kommuner i Västmanland samt Heby och 
Enköpings kommun, ett kommunalförbund VafabMiljö som har tagit över ansvaret för den 
strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter som rör insamling 
och behandling av avfall. VafabMiljö har därför ansvarat för framtagande av en gemensam 
avfallsplan för samtliga kommuner. Beslut om antagande av planen har fattats av 
kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Syfte och mål 
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljös region ska hanteras 
på ett sådant sätt att förflyttning sker i enlighet med den så kallade avfallshierarkin fram till år 
2030. Det innebär i korthet att man ska bli bättre på att minska mängden avfall och det avfall 
som ändå uppkommer ska återanvändas eller återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.  

Genom arbetet med att uppnå målen i avfallsplanen bidrar man även till att regionala, 
nationella och globala mål uppnås. 

Avgränsning och ansvar 
Ansvaret för genomförandet av åtgärder enligt planen delas mellan VafabMiljö och 
kommunerna.  

Denna handlingsplan för Kungsörs kommun berör endast de delar av avfallsplanen som 
respektive kommun har ansvar för att genomföra. Aktiviteterna bidrar till att uppnå de 
regionala målen och delmålen som i sin tur har en tydlig koppling till flera av de globala 
målen och några av de nationella miljömålen.  

  



 

Avfallshierarkin – avfallstrappan är grunden för arbetet 
Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, är ett EU-direktiv som är antaget i 
den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand på bästa sätt ur miljösynpunkt. 
Avfallstrappan består av fem nivåer som stegvis beskriver hur avfall ska hanteras och 
behandlas. Det översta steget som vi strävar mot är att minska avfallet genom att förebygga 
att det uppstår avfall överhuvudtaget. 

Minimera: I första hand är det viktigt att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom 
att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. 
Ett sådant handlande bidrar till en besparing av jordens resurser och undviker att farliga 
ämnen sprids i naturen. 

Återanvända: Det avfall 
som ändå uppkommer ska 
i första hand återanvändas, 
det vill säga att hela 
produkten används igen. 

Återvinna: När 
återanvändning inte är 
möjligt ska materialet 
återvinnas för att kunna 
användas till att producera 
nya produkter.  

Energiutvinna: Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom 
förbränning. 

Deponera: Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till 
deponering. Det är viktiga att ha säkra deponier där farliga ämnen hålls kvar och inte läcker ut 
till närliggande mark eller till luften. 

  

Källa:www.vafabmiljo.se 



 

Avfallsplanens koppling till globala och nationella mål 
Utöver en omfattande lagstiftning på såväl EU-nivå som nationellt finns det många mål som 
på olika sätt inverkar på avfallsplanens mål  

Agenda 2030 och de globala målen 
Agenda 2030 antogs i september 2015 av världens stats- och regeringschefer. I agendan åtar 
sig världens länder att fram till 2030 leda världen mot en hållbar utveckling. Agendan gäller 
för alla länder, såväl fattiga som rika, och sätter mål för att utrota fattigdom, uppnå hållbar 
utveckling i dess tre dimensioner social, miljömässig och ekonomisk, främja fredliga och 
inkluderande samhällen och tackla de miljömässiga utmaningarna i vår tid. Den omfattar 17 
globala mål och 169 delmål som ska genomsyra alla politikområden och ska anpassas till 
respektive lands nationella kontext.  

De mål som berör avfallsplanens områden är: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Miljömålen i Sverige - Generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 
preciseringar och ett antal etappmål.  

Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och i arbetet med 
den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. 

Generationsmålet 
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

Riksdagens definition av generationsmålet: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

  



 

Miljökvalitetsmålen  
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används även som 
kriterier vid uppföljningen av målen. 

De nationella miljökvalitetsmål som har en 
koppling till avfallsplanen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• God bebyggd miljö 

 

Etappmålen 
Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och 
tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmål finns för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan och inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
stadsutveckling och luftföroreningar. 

  



 

Avfallsplanens målområden 
Den regionala avfallsplanen är uppdelad i tio målområden som följer avfallstrappans olika 
steg. Det finns en tydlig ansvarsfördelning angiven kopplat till de aktiviteter som anges under 
respektive mål och delmål.  

Målområde 1 – Minimera 
Avfallsmängderna ska minska med 7 procent per person 2030 jämfört med 2020. 

Översta steget i avfallstrappan och det bästa för miljön är att förebygga att avfall 
överhuvudtaget uppkommer. Idag används mer resurser än vad jorden kan producera vilket 
inte är hållbart. Att minimera avfallsmängderna är i hög grad kopplat till levnadsvanor samt 
produktion och konsumtion av olika typer av produkter. 

Målområde 2 – Återanvända 
År 2030 ska minst 80 procent av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att 
lämna saker för återanvändning och enkelt att konsumera medvetet.  

Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Precis som för 
avfallsminimering handlar det i stor utsträckning om att förändra beteenden. 

Målområde 3 – Återvinna 
Senast 2030 sorteras 60 procent av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner. 

Det avfall som inte går att återanvända ska i möjligaste mån materialåtervinnas, vilket innebär 
att materialet i avfallet hanteras på ett sådant sätt att det kan ersätta jungfruligt material i 
produktion. I Sverige finns tydliga krav på att förpackningar ska återvinnas i stor utsträckning. 
Utöver förpackningar finnas andra typer av avfall som kan återvinnas, exempelvis jordmassor, 
textilier, planglas och isolering.  

Målområde 4 – Energiåtervinna 
Senast 2030 energiåtervinns 35 procent av insamlat hushållsavfall genom förbränning. 

Det avfall som inte går att återanvända eller återvinna men som är möjligt och lämpligt att 
förbränna ska enligt lag energiåtervinnas, vilket innebär att energin från förbränningen av 
avfallet ska komma till nytta och användas. Ett annat sätt att utvinna energi ur avfall är att röta 
biologiskt material till biogas och biogödsel. 

Målområde 5 – Deponera 
Senast 2030 deponeras mindre än 1 procent av insamlat material från hushåll.  

Om avfallet inte kan tas om hand genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning så 
deponeras det. Deponier samlar stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad 
yta. Med tiden finns det risk för att ämnena läcker ut i den omgivande miljön. Målområdet 
handlar till stor del om att minska deponeringen då det är en linjär hantering som inte sluter 
kretsloppet. 

  



 

Målområde 6 – Nedskräpning 
Nedskräpning ska minska med 50 procent 2030 jämfört med 2020.  

Nedskräpning sker på land och till havs och är ett hållbarhetsproblem på flera olika sätt. Djur 
och människor riskerar att skadas av skräpet och kommunerna har stora kostnader för att städa 
stadsmiljöer och stränder. Skräpiga miljöer upplevs dessutom ofta som otrygga och kan leda 
till ytterligare nedskräpning och skadegörelse. För att förhindra nedskräpning krävs 
beteendeförändringar och det ska vara lätt att göra rätt. 

Målområde 7 – Kommunal planering 
Senast 2022 är VafabMiljö en självklar samarbetspartner i framtagande av relevanta 
kommunala planer, program och strategiska dokument. 

Kommunerna har ansvar den fysiska planeringsprocessen. Det är viktigt att avfallsfrågorna på 
ett effektivt sätt integreras med andra infrastrukturer och intressen i stadsmiljön. Genom att 
uppmärksamma avfallshanteringen tidigt i planeringsprocessen ökar förutsättningen för att få 
till en hållbar hantering.  

Målområde 8 – Farlighet i avfallet 
Mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt ska minska. 

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, 
fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Farligt avfall kan skada 
människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga 
hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling. För att öka 
insamlingen av farligt avfall krävs beteendeförändringar och det ska vara lätt att göra rätt. 

Målområde 9 – Kundperspektivet 
Senast 2030 är 90 procent av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö. 

Målområdet är kopplat till kundernas upplevelse av VafabMiljö För att lyckas i sitt uppdrag 
behöver VafabMiljö ha nöjda kunder, det vill säga invånare och verksamheter. Ett stort fokus 
kommer att ligga på att kundanpassa och effektivisera verksamheten. 

Målområde 10 – Ekonomiska och finansiella mål 
VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. 

För att klara av framtidens utmaningar och skapa en hållbar verksamhet är en långsiktigt 
stabil ekonomi en grundförutsättning för att förbundet ska bli finansiellt robust. 

 

Handlingsplan för att nå målen 
Inom varje målområde finns mål och delmål angivna. För att nå dessa krävs det att en rad 
olika aktiviteter genomförs. Aktiviteterna beskrivs i en gedigen handlingsplan. I planen 
tydliggörs såväl kommunernas som VafabMiljös insatser för att aktiviteterna ska vara 
genomförbara.  

De flesta aktiviteter ansvarar VafabMiljö för och utför på egen hand men ett antal aktiviteter 
är medlemskommunerna ansvariga för att utföra.  



 

Kungsörs kommuns handlingsplan och åtagande i avfallsplanen.  
Ansvaret för att genomföra åtgärderna i den regionala avfallsplanen delas mellan VafabMiljö 
och kommunerna. Nedan fokuseras på de delar där kommunen har ett ansvar för helt eller 
delvis genomförande och/eller uppföljning. De delmål som anges bygger helt på den 
sammanställning som VafabMiljö har gjort om kommunernas ansvarsområden.  

I bilaga 1 finns en utförligare beskrivning av samtliga mål och delmål där kommunen har ett 
ansvar angivna och kopplat till målen finns aktiviteter som kommunen lokalt ska genomföra 
för att bidra till att målen nås. 

Målområde 1 - minimera 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020.  
• Matsvinnet i kommunala verksamheter ska minska med 50 procent till 2030 jämfört 

med 2021. 
• Användningen av engångsartiklar och förpackningar ska minska. 

Kommunalt verksamhetsavfall 
Kommunalt verksamhetsavfall är det avfall som uppstår när kommunen sköter sitt uppdrag 
inom olika områden, VafabMiljö ansvarar för att samla in och ta hand om det kommunala 
verksamhetsafallet som uppkommer i medlemskommunerna. 

Arbetet handlar om att identifiera vilket avfall som uppkommer i kommunens olika 
verksamheter samt i vilka mängder. Utifrån detta ska en åtgärdsplan tas fram med hjälp av en 
checklista som är gemensam för samtliga kommuner. Flera nätverk kommer att etableras för 
att nå dessa delmål, några för att minimera avfallet i verksamheterna och ett för att minimera 
avfall redan i upphandlingsskedet. Kungsörs kommun ska ha aktiva representanter i dessa 
nätverk. 

Senast 2022 ska det finnas inköpsrutiner i syfte att förebygga avfall redan i 
upphandlingsskedet. Arbetet sker i samarbete med upphandlingsenheten på VMKF:  

VafabMiljö har för avsikt att starta upp konceptet Avfallssnål förskola, skola och äldreboende 
och målet är att 2026 har tio verksamheter testat konceptet. Kungsör har som mål att minst en 
av dessa tio verksamheter ska vara från Kungsörs kommun.  

Matsvinn 
När det gäller matsvinn kommer det även här att etableras ett nätverk i regionen där Kungsör 
ska ha en aktiv representant. En första mätning av matsvinnet ska vara genomförd utifrån 
Livsmedelsverkets metod senast 2021. Utifrån de resultaten ska sedan en handlingsplan för 
minskning av matsvinn tas fram. En stor del av insatserna kommer att vara av informativ 
karaktär. Aktiviteterna rörande matsvinn som finns i kommunens Livsmedelsplan 2020-2025 
är integrerade i avfallsplanen.  

  



 

Engångsartiklar och förpackningar 
Senast 2022 ska samtliga kommuner i regionen vara Kranmärkta. Kungsörs 
kommun införde Kranmärkt redan 2019 så aktiviteterna kommer framför 
allt bestå av informationsinsatser på området.  

När det gäller engångsartiklar i stor pågår ett arbete med att minska 
användningen av dessa i kommunens verksamheter. 

 
Målområde 2 – återanvända 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• År 2030 ska minst 80 procent av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att 
lämna saker för återanvändning och enkelt att konsumera medvetet. 

• Senast 2030 uppger 90 procent av invånarna att de vet var de ska lämna använda 
textilier för återanvändning och återbruk och anser de att det är enkelt att konsumera 
textilier medvetet.  

• Senast 2026 ska samtliga kommuner ha ökat återanvändningen inom de egna 
verksamheterna. 

• År 2026 har alla lovpliktiga rivningar som genomförs i regionen en kontrollplan där 
resurshushållning tagits i beaktande.  

• Återanvändningen av sopsand som används i kommunerna för halkbekämpning ska 
öka till 2026 jämfört med 2030. 

Medveten konsumtion 
Ett främjande av hållbara konsumtions- och produktionsmönster kräver att återanvändningen 
ökar. För att detta ska bli verklighet måste det till beteendeförändringar hos både 
privatpersoner, företag, kommuner och andra verksamheter. Att konsumera medvetet innebär 
att ha en förståelse för hur den egna konsumtionen påverkar miljön.  

Kommunen har tillsammans med VafabMiljö en viktig roll i att informera och påverka samt 
underlätta återanvändning på olika sätt. Invånare och verksamhetsutövare ska ha en vilja att 
själva återanvända, kunskap om vad som kan återanvändas och var material för 
återanvändning kan lämnas. 

Kungsörs kommun ska undersöka möjlighet och intresse för att starta så kallade sociala 
företag eller liknande med inriktning på återanvändning. Det kommer att skapas ett nätverk 
med representanter från medlemskommunerna för att arbeta med frågan och där ska Kungsör 
ingå.  

Genom att öppna upp och utveckla såväl Fritidsbanken som Rödmyran igen senast 2021 ökar 
möjligheterna till återanvändning för kommunmedborgarna. Minst två gånger per år ska 
informationsinsatser göras för att visa upp verksamheternas arbete.  

  



 

Textilier 
Produktion av textilier påverkar miljön i stor utsträckning och är därför ett av de avfallsslag 
som Naturvårdsverket pekat ut som ett avfall där åtgärder krävs. Det handlar om att lämna 
uttjänta textilier till återanvändning men även att själv använda begagnade textilier. 

Kungsörs kommun ska undersöka möjligheterna till ett lokalt system för återanvändning och 
återvinning av textilier. 

Intern återanvändning och upphandling 
Inom de kommunala verksamheterna skiftar behov av möbler och elektronik. Ett sätt att jobba 
med såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet är att återanvända dessa möbler i andra delar 
av kommunens verksamhet. 

För att göra det enkelt ska kommunen utveckla det interna systemet som redan finns idag för 
återanvändning av framför allt möbler inom de kommunala verksamheterna. Det ska utmynna 
i en enkel lösning på intranätet.  

Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och 
VafabMiljö för att arbeta med hur man kan ställa krav på möjligheter till återanvändning vid 
upphandling. Kungsör ska ha en aktiv representant i nätverket.  

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall tillhör de avfallsslag som har störst miljöpåverkan enligt 
Naturvårdsverket. Arbete med denna typ av avfall har därför stor inverkan på miljön. 
Kommunerna kan inte ställa krav på återanvändning av rivningsavfall i kontrollplaner vid 
rivningslov, men kan informera om avfallshierarkin och ställa fråga om hur man planerar att 
använda rivningsmaterialet. 

Senast 2021 genomför kommunen tillsammans med VMMF en översyn och utveckling av 
befintliga rutiner för rivningsplaner. På kommunens webbplats ska det finnas information om 
resurshushållande hantering av bygg- och rivningsavfall. 

Sopsand 
Varje år används stora mängder sand för halkbekämpning. Sanden ska brytas/tillverkas, 
läggas ut, sopas upp och tas omhand. Ur miljöhänseende innebär hanteringen bland annat 
nyttjande av ändlig resurs, emissioner av luftföroreningar och buller från transporter, förhöjda 
partikelmängder i luften samt påverkan vid mellanlagring och omhändertagande av avfallet. 
Istället för att kassera sopsanden som uppkommer i kommunal verksamhet finns teknik för att 
tvätta den och göra den möjlig att användas igen, på så sätt bryts den linjära användningen av 
sanden.  
 
VafabMiljö ska samordna bearbetning av kommunernas sopsand för återanvändning.  
Kommunen deltar med sakkompetens i den anläggningsstrategi som ska arbetas fram på 
regional nivå. Strategin syftar till att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och 
resurseffektivt nyttjande av sopsand.  
 
Kommunen ska arbeta enligt de riktlinjer som fastställs i strategin.   



 

Information och nudging 
För att samtliga åtgärder ska bli verkningsfulla krävs kraftfulla informationsinsatser riktade 
till kommunens egna verksamheter, kommunmedborgare eller verksamhetsutövare. Nudging 
ska användas för att ”göra det lätt att göra rätt”.  

 

Målområde 3 - återvinna 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Hantering av massor sker samordnat och med ett effektivt resursutnyttjande senast 
2023. 

Massor uppstår då mark tas i anspråk för olika ändamål. Dessa massor är förorenade i olika 
grad beroende på den verksamhet som tidigare har bedrivits på platsen. I vissa fall kan även 
jungfruliga massor vara förorenade på grund av naturligt höga bakgrundsnivåer. Massor är ett 
av de avfallsslag som har störst miljöpåverkan enligt Naturvårdsverket. I regionen finns en 
efterfrågan om en samordnande funktion kring masshanteringen med syfte att serva samtliga 
medlemskommuner. Medlemskommunerna ser gärna att VafabMiljö ska ta det ansvaret.  

En strategi för hantering av massor i regionen ska tas fram. Arbete ska ske i nära samarbete 
med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna och de tekniska förvaltningarna i de kommuner 
som är intresserande av ett samarbete för att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och 
resurseffektivt nyttjande av massor. Strategin ska fastställas av VafabMiljös direktion år 2022. 

Kungsörs kommun ska, i dialog med Kungsörs KommunTeknik AB och Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, delta med sakkunskap vid framtagandet av den regionala strategin.  

 

Målområde 5 - deponera 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Senast 2040 utgör inte nedlagda deponier något hot mot människors hälsa eller miljö. 

Målet gäller samtliga nedlagda deponier som kommunerna har ansvar för. I de kommuner 
som tillhör VafabMiljö har undersökningar och klassificeringar genomförts i flera omgångar 
för de deponier som kommunen är ansvarig för. Ett antal återfinns inom riskklass 1 och 2 i det 
som kallas MIFO klassificering. Det är de högsta riskklasserna och därför de deponier som 
bör åtgärdas först, för att inte riskera att skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Under 2015-2016 genomfördes MIFO-utredningar på ett antal nedlagda deponier i 
kommunen. För de i riskklass 1 och 2 har redan en åtgärdsplan för hur de ska hanteras 
arbetats fram. Åtgärdsplanen behöver ses över, justeras och eventuellt kompletteras utifrån de 
mål och åtgärder som anges i den regionala avfallsplanen. 

Utifrån den kommunala åtgärdsplanen genomförs erforderliga åtgärder under åren 2021-2030. 

  



 

Målområde 6 - nedskräpning 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Nedskräpningen ska minska med 50 procent 2030 jämfört med 2020. 
• Senast 2022 åtgärdas anmälningar om nedskräpning/dumpning skyndsamt. 

Minskad nedskräpning 
Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. De negativa effekterna 
av nedskräpning är många och täcker in alla aspekter av hållbarhet; miljömässig, social samt 
ekonomisk. Nedskräpade områden leder ofta till ytterligare nedskräpning och även 
skadegörelse. Dessutom medför städinsatser betydande kostnader för kommunerna. 

Att förhindra nedskräpning handlar till stor del om att ändra människors beteende. Många av 
målen och åtgärderna handlar därför om information och kunskapsöverföring. När det gäller 
nedskräpning gäller också att det ska vara lätt att göra rätt. 

För nedskräpning finns inga aktiviteter angivna på regional nivå, varje kommun har 
formulerat egna utifrån de lokala förutsättningar som råder.  

Kungsörs kommun ska genomföra regelbundna skräpmätningar, vilka syftar till att öka 
kunskapen om nedskräpningen på lokal nivå. Genom att mäta skräp fås vägledning om vilka 
åtgärder som behövs. På så sätt ökar möjligheten att påverka aktörer som bidrar till 
nedskräpningen. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärderna har 
fungerat och se utvecklingen över tid. Mätningar är också ett bra sätt att öka kunskapen om 
problemet hos allmänheten och uppmärksamma problemet. Resultaten kan användas som 
underlag för kampanjer och i kontakter med media. Skräpmätningar ska göras vart tredje år, 
med start 2020.  

I medborgarenkäten som genomförs vart annat år ska Håll Sverige rents tilläggsfrågor om 
nedskräpning användas.  

Utifrån resultaten i enkäter och mätningar ska en regelbunden översyn av papperskorgar 
(antal, placering, tömningsfrekvens etcetera) genomföras.  

Aktiviteter kopplade till nedskräpning ska finnas med vid den årliga Världsmiljöveckan.  

Det är viktigt att tillhandahålla såväl målgruppsspecifik som platsspecifik information därför 
ska en kommunikationsplan arbetas fram som beskriver hur frågor rörande nedskräpning ska 
kommuniceras.  

Dumpning av avfall 
Det är viktigt att anmälningar om nedskräpning/dumpning hanteras skyndsamt. Under 2021 
ska en översyn och utveckling av befintliga rutiner för anmälningar om 
nedskräpning/dumpning genomföras tillsammans med VMMF. På kommunens webbplats ska 
det finnas enkel och tydlig information om hur nedskräpning och dumpning av avfall 
hanteras. 

  



 

Målområde 7 – kommunal planering 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Senast 2022 är VafabMiljö en självklar samarbetspartner i framtagande av relevanta 
kommunala planer, program och strategiska dokument 

• Senast 2024 har alla lovpliktiga rivningar som genomförs i regionen en kontrollplan 
där resurshushållning tagits i beaktande.  

Planprocessen 
I den kommunala planeringen beslutas om möjligheter att använda ytor till lika ändamål. För 
att avfall ska kunna hämtas vid fastigheter måste ett samarbete mellan kommunerna och 
VafabMiljö etableras.  

Under 2021 ska kommunen bjuda in VafabMiljö till ett inledande dialogmöte om hur 
avfallsfrågorna ska hanteras i de olika planprocesserna.  

Kommunen ska se över befintliga rutiner. Dessutom ska samtliga sändlistor i samband med 
remisser/samråd/granskning etcetera i planarbetet kompletteras med VafabMiljö som 
remissinstans. 

Rivningsplaner 
Bygg- och rivningsavfall tillhör de avfallsslag som har störst miljöpåverkan. Arbete med 
denna typ av avfall har därför stor inverkan på miljön.  

Senast 2021 ska en översyn och utveckling av befintliga rutiner för rivningsplaner 
genomföras i samarbete med VMMF. 

Kommunen ska tillhandahålla information på kommunens webbplats om resurshushållande 
hantering av bygg- och rivningsavfall 

 

Målområde 9 - kundperspektivet 
Mål med särskilt kommunalt ansvar: 

• Senast 2026 genomför 50 procent av förskolorna i regionen aktiviteter om 
avfallshantering.  

• Senast 2022 får 75 procent av regionens skolor i årskurs 1-6 information av 
skolinformatörer varje år. 

Genom att medvetandegöra barn och unga om korrekt avfallshantering ökar sannolikheten att 
de tar med sig kunskapen och agerar rätt senare i livet. Dessutom kan den yngre generationen 
ta med sig kunskapen hem och där påverka föräldrar och andra vuxna till en korrekt hantering 
av avfallet.  

För att nå de yngre barnen ska ett utbildningspaket arbetas fram senast 2022 som förskolor 
kan använda i sin pedagogiska verksamhet.  

Kungsörs kommun kommer att använda utbildningsmaterialet och senast 2026 ska samtliga 
förskolor genomföra aktiviteter om avfallshantering minst en gång per år.  



 

Senast 2021 tar VafabMiljö fram en strategi för att på ett systematiskt sätt informera skolor. 
Det finns redan idag skolinformatörer som regelbundet besöker skolorna i regionen. Målet är 
att samtliga elever i regionen ska få information om avfallsfrågor två gånger under sin tid i 
årskurs 1-6, en gång på lågstadiet och en gång på mellanstadiet. Detta kan antingen ske med 
hjälp av skolinformatörerna eller vid besök på någon av VafabMiljös anläggningar.  

Senast 2022 ska samtliga skolor med årskurs 1-6 i Kungsörs kommun få information av 
VafabMiljös skolinformatörer en gång per år. 

 

Uppföljning 
Avfallsplanen gäller för åren 2020 till 2030. Planen kommer att följas upp och kompletteras 
2022 och 2026 samt slutligen utvärderas 2030. Ansvarig för uppföljning är i de allra flesta fall 
VafabMiljö men viss uppföljning och utvärdering åligger kommunerna. 

Det kommer att arbetas fram enhetliga nyckeltal och indikatorer som samtliga aktörer ska 
använda sig av. Kommunen använder de indikatorer och nyckeltal som arbetas fram av 
VafabMiljö för samtliga kommuner i regionen. Inrapportering till VafabMiljö sker enligt 
anvisningar från VafabMiljö. 

När det gäller den kommunala handlingsplanen görs varje år en uppföljning över vad som 
gjorts under året och status på åtgärderna anges. Vid behov kan handlingsplanen behöva 
korrigeras. 

En intern rapportering sker till kommunstyrelsen en gång per år. 



Mål och delmål Aktiviteter för kommuner

Kommunen deltar med 
sakkompetens/arbetstid. 
VafabMiljö ansvarar för 

utförande och uppföljning

Kommunen ansvarar för 
utförande och/eller 

uppföljning.
Kommunala aktiviteter

2020 ska avfall i kommunala verksamheter identifieras. X Kommunen ska utse en aktiv representant i gruppen som tar 
fram checklistan tillsammans med VafabMiljö

2021 tas åtgärdsplan fram baserat på identifiering ovan. X Utifrån checklistan som VafabMiljö tar fram utarbetas en 
kommunal åtgärdsplan. 

Nätverk etableras mellan kommunerna för att minimera 
avfall.

X Kommunen ska ha en aktiv representant i nätverket 

2020 etableras nätverk mellan kommunerna för att 
minimera avfall vid upphandling. 

X Kommunen ska ha en aktiv representant i nätverket.

2022 har samtliga kommuner sett över inköpsrutiner i 
syfte att förebygga avfall vid upphandling.

X Tillsammans med upphandlingsenheten fastställa kriterier för 
förebyggande av avfall i samtliga kommunala 
upphandlingsrutiner. 

2026 har 10 verksamheter testat konceptet Avfallssnål 
förskola, skola och äldreboende.

X X
(de kommuner som väljer 

att delta)

Minst en av dessa verksamheter ska vara från Kungsör. 

Gå ut med intresseförfrågan till de kommunala verksamheterna 
så snart det färdiga konceptet presenteras.

Nätverk etableras mellan kommunerna för att minska 
matsvinnet i kommunala verksamheter

X Kommunen ska ha aktiv en representant i nätverket.

Senast 2021 har Livsmedelsverkets mätmetod införts och 
en första mätning genomförts.

X Kommunen genomför den första mätningen under 2021.

Kommunen genomför den andra mätningen under 2023.
2020 finns koncept för att arbeta med matsvinn i 
kommunala verksamheter.

X Kommunen arbetar fram en aktivitetsplan för att minska 
matsvinnet. 

X Aktiviteter som även finns angivna i kommunens Livsmedelsplan 
2020-2025:
- Informationsinsatser riktade mot konsumenterna för att 
minska matsvinnet.
- Genomföra informationsinsatser  och vägningar för att minska 
matsvinnet i skolorna. 
- Undersöka möjligheten att sälja överbliven mat från det 
kommunala köket. 

1.4 Användningen av engångsartiklar och förpackningar 
ska minska.

Senast 2022 är samtliga kommuner i regionen Kranmärkta. 

Kranmärkning införs. X (Kranmärkning infördes under 2019 )

Informationsinsatser kopplat till Kranmärkningen sker internt 
minst en gång per år.

2022 har samarbete utvecklats för att identifiera 
affärsområden där människor långt från 
arbetsmarknaden kan arbeta med att förbereda avfall för
återanvändning.

X Undersöka möjlighet och intresse för att starta så kallade sociala 
företag eller liknande med inriktning på återanvändning. 

1.2 Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 
jämfört med 2020.

Inget delmål

1.3 Matsvinnet i kommunala verksamheter ska minska 
med 50% till 2030 jämfört med 2021.

År 2026 ska matsvinnet från kommunernas storkök för 
skolor och omsorgsverksamhet ha minskat med 40% 
jämfört med 2021.

2.1 År 2030 ska minst 80 % av invånarna uppge att de 
tycker att det är enkelt att lämna saker för  
återanvändning och enkelt att konsumera medvetet.

År 2022 ska minst 60 % av invånarna uppge att de tycker 
         

            
         

             
            
    

             
            
   



2022 finns koncept etablerat i samtliga kommuner för att 
dela eller låna sportutrustning.

X Utveckla den Fritidsbank som redan finns i kommunen. 

Öppna kommunens Fritidsbank igen senast 2021.

Informationsinsatser två gånger per år för att visa upp 
Fritidsbankens verksamhet. 

2.2 Senast 2030 uppger 90 % av invånarna att de vet var 
de ska lämna använda textilier för återanvändning och 
återbruk och anser de att det är enkelt att konsumera 
textilier medvetet.

År 2022 upplever minst 70 % av invånarna att det är enkelt 
att lämna textilier för återanvändning och återbruk. 

År 2026 upplever minst 80 % av invånarna att det är enkelt 
att konsumera textil medvetet och att de vet var de kan 
handla begagnade textilier.

VafabMiljö bistår kommunerna med avtal med 
organisationer som samlar in textil.

(X) Kommunen använder sig av de avtal som tagits fram på regional 
nivå. 

Återanvändning av barnkläder: Öppna upp Rödmyran igen 
senast 2021.

Undersöka möjligheterna till ett lokalt system för 
återanvändning och återvinning av textilier.

Undersöka möjlighet och intresse för att starta så kallade sociala 
företag eller liknande med inriktning på återanvändning. 

Använda nudging-åtgärder.

Kommunerna ansluter sig till färdiga system eller 
utvecklar nya.

X Utveckla det interna systemet för återanvändning.

Skapa en enkel lösning på intranätet. 
2020 etableras nätverk för att arbeta med krav på 
återanvändande vid upphandling.

X Kommunen ska ha en aktiv representant i nätverket.

Senast 2026 ses hantering av elektronik över för att öka 
återanvändandet.

X Utveckla det interna systemet för återanvändning.

Skapa en enkel lösning på intranätet. 
2.4 År 2026 har alla lovpliktiga rivningar som genomförs i 
regionen en kontrollplan där resurshushållning tagits i 
beaktande.

Senast 2022 har rutiner införts i samtliga kommuner för 
ökad information om resurshushållande hantering av bygg- 
och rivningsavfall genom krav på kontrollplaner.

Rutiner för rivningsplaner införs. X Översyn och utveckling av befintliga rutiner för rivningsplaner 
tillsammans med VMMF senast 2021.

Information på kommunens webbplats om resurshushållande 
hantering av bygg- och rivningsavfall.

2.5 Återanvändningen av sopsand som används i 
kommunerna för halkbekämpning ska öka till 2026 
jämfört med 2020.

Inget delmål

En anläggningsstrategi tas fram, som inkluderar hantering 
av sopsand.

X Kommunen deltar med sakkompetens vid behov.

Kommunen arbetar enligt de riktlinjer som fastställs i strategin.

3.5 Hantering av massor sker samordnat och med ett 
effektivt resursutnyttjande senast 2023.

Inget delmål

2022 fastställs strategi för masshantering i regionen av 
VafabMiljös direktion.

X Kommunen deltar med sakkompetens vid behov. 

Kommunen arbetar enligt de riktlinjer som fastställs i strategin.

            
          

     

            
att det är enkelt att lämna saker för återanvändning 

År 2026 ska minst 70 % av invånarna uppge att de tycker 
att det är enkelt att lämna saker för återanvändning. 

År 2022 ska minst 60 % av invånarna ange att de tycker att 
det är enkelt att konsumera medvetet och att de vet var de 
kan handla begagnade produkter. 

År 2026 ska minst 70 % av invånarna ange att de tycker att 
det är enkelt att konsumera medvetet och att de vet var de 
kan handla begagnade produkter

2.3 Senast 2026 ska samtliga kommuner ha ökat 
återanvändningen inom de egna verksamheterna.

Senast 2022 ska samtliga kommuner ha etablerat ett 
internt bytessystem för möbler och annan lämplig 
utrustning.



5.6 Senast 2040 utgör inte nedlagda deponier något hot 
mot människors hälsa eller miljö

Senast 2022 ska ansvarsförhållandet ha klarlagts för 
samtliga deponier tillhöriga MIFO riskklass 1 och 2. 

Senast 2026 ska åtgärdsplaner ha tagits fram för deponier 
tillhöriga MIFO riskklass 1 och 2. - Senast 2040 ska 
samtliga deponier inom riksklass 1 och 2 vara åtgärdade.

Respektive kommun behöver vidta nödvändiga åtgärder 
och tillsätta de resurser som krävs, personellt och 
monetärt.

X Översyn och komplettering av den kommunala åtgärdsplan som 
redan tagits fram för nedlagda deponier i kommunen senast 
2021.

Arbete enligt den kommunala åtgärdsplanen.

Vid arbete med specifika deponier se till att informera 
allmänheten om vad som pågår. 

6.2 Senast 2022 åtgärdas anmälningar om 
nedskräpning/dumpning skyndsamt.

Inget delmål

Rutiner tas fram senast 2021. X Översyn och utveckling av befintliga rutiner för anmälningar om 
nedskräpning/dumpning tillsammans med VMMF senast 2021.

Information på kommunens webbplats om nedskräpning och 
dumpning av avfall.

Senast 2022 har VafabMiljö besökt förvaltningar för stads- 
och samhällsbyggnad i samtliga medlemskommuner.

X Bjuda in VafabMiljö för ett dialogmöte senast 2021. 

6.1 Nedskräpningen ska minska med 50 % 2030 jämfört 
med 2020.

Nedskräpningen ska minska med 30 procent 2026 jämfört 
med 2020

7.1 Senast 2022 är VafabMiljö en självklar 
samarbetspartner i framtagande av relevanta kommunala 
planer, program och strategiska dokument.

       
    

    

      
    

    

       
 

        
   

Inga aktiviteter från VafabMiljö X Genom skräpmätningar i tätorterna erhålls information om 
nedskräpningen.  Skräpmätningar genomförs vart tredje år.

Håll Sverige Rents tilläggsfrågor om nedskräpning används i 
medborgarenkäten som genomförs vart annat år.

Utifrån enkäter och mätningar görs en regelbunden översyn av 
papperskorgar (antal, placering etc). Försök görs även med så 
kallade pantrör eller liknande.

I samband med den årliga världsmiljöveckan genomförs 
skräpplockaraktiviteter, informationskampanjer etc.

Kommunen tar fram en plan för hur nedskräpning ska 
kommuniceras där det ingår vilka som ska informeras, om vad 
och när.



Senast 2021 upprättas rutiner hos samtliga 
medlemskommuner och VafabMiljö för att säkerställa 
remittering.

X Komplettera samtliga utskickslistor i samband med remisser i  
planarbetet med VafabMiljö som remissinstans. 

7.2 Senast 2024 har alla lovpliktiga rivningar som 
genomförs i regionen en kontrollplan där 
resurshushållning tagits i beaktande. 

Senast 2022 har rutiner införts i samtliga kommuner för 
ökad infromation om resurshushållande av hantering av 
bygg- och rivningsavfall genom krav på rivningsplaner.

Rutiner för kontrollplaner inflörs (samma aktivitet som 
för mål 2.4)

X Översyn och utveckling av befintliga rutiner för rivningsplaner 
tillsammans med VMMF senast 2021.

Information på kommunens webbplats om resurshushållande 
hantering av bygg- och rivningsavfall

9.5 Senast 2026 genomför 50% av förskolorna i regionen 
aktiviteter om avfallshantering

Senast 2022 har en utbildning tagits fram och 
marknadsförs

Utbildning tas fram tillsammans med övrigt 
utbildningspaket

X Förskolorna använder sig av utbildningsmaterialet.

Senast 2026 genomför samtliga förskolor i Kungsörs kommun 
aktiviteter om avfallshantering minst en gång per år. 

9.6 Senast 2022 får 75% av regionens skolor i åk 1-6 
information av skolinformatörer varje år.

Inget delmål

Senast 2022 har plan för uppföljning tagits fram. X Senast 2022 får samtliga skolor med åk 1-6 information av 
VafabMiljös skolinformatörer. 

       
      

    

Senast 2022 är VafabMiljö remissinstans i samtliga 
Översiktsplaner, Fördjupade Översiktsplaner samt 
Detaljplaner i förbundets medlemskommuner. 

Senast 2024 inkluderas avfallshantering i samtliga 
Översiktsplaner, Fördjupade Översiktsplaner samt 
Detaljplaner i förbundets medlemskommuner. 

Senast 2022 uppstår inga problematiska hämtställen vid 
nyproduktion. 

Senast 2021 har 60% av bostadsfastigheterna tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-08  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Anne-Britt Hanson Åkerblom  
HR-chef 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 

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 bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 
OPF-KL 18 ersätter OPF-KL 14 som kommunfullmäktige antog 2014-05-26. 

Förändringar som skett är följande; 
• Nytt familjeskydd. För de med 40 % eller mer, efter valet 2018, under förutsättning att 

förslaget från SKR är antaget i KF. 
• Lägsta avgift till pensionsbehållning ändras. Från 1,5 % av inkomstbasbeloppet till 3 % 

av IBB. 
• 65-årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av formuleringen ”i 32 a § LAS 

angiven ålder”. 
• Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning. 
• Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som 

”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits bort. 
• Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före avgångstidpunkten, 

utan den förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 
året”.  

• 67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen ”i 32 a § LAS angiven 
ålder”.  

• Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid ske på fem 
år, även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda redan har börjat få sin 
pension utbetald. 

Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt kommentarer bifogas. 
 

 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) och att de ska gälla från 
och med 1 januari 2021. 
 
Claes-Urban Boström  Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Kommundirektör  HR-chef 

 
 

 
 

 
 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  



                                                                                                      2018-09-14 

11 

 

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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§  
Revidering av omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda till OPF-KL 18 (KS 
2020/368) 
Kommunfullmäktige beslutande om nuvarande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-14, den 26 maj 2014. Den 
nya OPF-18 framtagen av Sveriges kommuner och regioner ska 
antas lokalt i kommunen. 
 
Den innehåller förändringar ibland annat familjeskydd, avgift till 
pensionsbehållning samt åldersgränser för omställningsstöd. 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla från och med 1 
januari 2021. 
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Vår handläggare Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
HR-chef 

 

  
 
 
 

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

Förslag till reviderad pensionspolicy 
Nuvarande pensionspolicy gäller sedan 2015 då revideringar i tidigare 
pensionspolicy gjordes.  
Utifrån att regelverk och förutsättningar i omvärld har ändrats har en ny översyn 
och revidering av policyn gjorts i samarbete med KPA Pension.   
 
Pensionspolicyn är framtagen för att skapa tydlighet i vad som gäller avseende 
tjänstepension för medarbetare och förtroendevalda och för att möjliggöra 
flexibilitet genom lösningar utöver gällande pensionsavtal i syfte att underlätta 
kompetensförsörjning och omställning.  
 
Pensionspolicyn syftar vidare till att 
- öka kommunens attraktion som arbetsgivare 
- få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 

knutna till ålder 
- åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 

andra förmåner som är knutna till ålder 
- ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 

enskildes behov och förutsättningar. 
 
Pensionsförmånerna som beskrivs i pensionspolicyn utöver gällande avtal är 
dock ingen rättighet för medarbetare utan kan endast erbjudas efter individuell 
prövning.   
 
Sammanfattningsvis har följande ändringar gjorts: 
 
Avseende medarbetare 
- Anpassningar till ändringar i gällande regelverk bland annat höjd 

pensionsålder. 
- Möjligheten till pensionsförstärkning vid förtida uttag är borttagen. 
- Lägsta belopp vid möjligheten till löneväxling till pension har ändrats från 

500 kronor till 1000 kronor. 
- Möjligheten till alternativ KAP-KL är borttagen och ersatt med möjlighet till 

alternativ AKAP-KL med tilläggspremie. 
- Redaktionella ändringar av textinnehåll för att förenkla informationen. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-10-08  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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Avseende förtroendevalda 
- Anpassningar till Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18). Gäller under förutsättning att beslut fattas om 
att anta dessa bestämmelser. 

- När ansökan om ekonomiskt omställningsstöd samt ansökan om aktivt omställningsstöd 
ska vara kommunen tillhanda är ändrat från senast sex månader till senast tre månader 
efter att det politiska uppdraget upphört.  

- Kompensation till förtroendevalda för förlorad tjänstepensionsförmån vid inkomster 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. Möjlighet ges till ersättning med 30 % av förlorad 
arbetsinkomst.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade 
pensionspolicyn att gälla fr o m 2021-01-01.  
 
Claes-Urban Boström  Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Kommundirektör  HR-chef 
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1 Allmänt 
För medarbetare i kommunen gäller 
• Kollektivavtalad pension (KAP-KL) för medarbetare födda 1985 eller tidigare 

och 
• Avgiftsbestämd Kollektivavtalad pension (AKAP-KL) för medarbetare födda 

1986 eller senare 
 
För förtroendevalda i kommunen gäller 
• Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)  

fr o m 2003-01-01, eller  
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF)   

fr o m valet 2014 enligt bestämmelsernas angivna tillämpningsområden 
 
Ovanstående avtal och bestämmelser innehåller möjlighet till lokala beslut och 
överenskommelser. Kommunen har beslutat om vilka riktlinjer som ska gälla. Dessa 
beskrivs närmare i denna pensionspolicy.  
 
1.1 Syfte 

• öka kommunens attraktion som arbetsgivare 
• få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna till 

ålder 
• åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra 

förmåner som är knutna till ålder 
• ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes behov 

och förutsättningar. 
 
Pensionsförmånerna som beskrivs i pensionspolicyn är dock ingen rättighet för 
medarbetaren utan kan endast erbjudas efter individuell prövning.   
 
1.2 Uppdatering 
Pensionspolicyn ska uppdateras vid behov som föranletts av förändringar i lagar och 
kollektivavtal inom pensionsområdet.  
 
1.3 Beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.  
 
Kommunstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet avseende de förtroendeval-
das pensionsvillkor samt högsta instans gällande medarbetares pensionsvillkor.   
 
Övriga pensionsfrågor beslutas enligt gällande delegationsordning. 
 
HR-avdelningen beslutar i normala och löpande ärenden.  
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2 Pension till medarbetare  
 

2.1    Pensionsavgift för medarbetare som uppnått gällande LAS-ålder * 
I syfte att säkerställa kommunens verksamhet kan medarbetare som återigen tillträder 
en anställning hos kommunen efter den vid tidpunkten aktuella LAS-åldern erbjudas 
pensionsavgifter till avgiftsbestämd pension.  
 
Möjligheten är ett arbetsgivarinstrument och ingen rättighet för den medarbetaren. 
 
*åldersgräns för rätten att kvarstå i anställning. 
 
2.2 Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett av 
flera alternativ som kommunen kan använda vid behov av personalavveckling. 
 
Kommunen följer det i kollektivavtalets regelverk som omnämnts i 8 stycket §30 till 
§ 32  
 
Särskild avtalspension är ingen rättighet för den enskilde. Beslut fattas i varje enskilt 
fall efter individuell prövning. 
 
Särskild avtalspension kan beviljas medarbetare som  
• Har fyllt 61 år och som 
• Har minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt 

anslutning till avgången.  
• Personalutskottet kan besluta om avsteg från ovan angivna punkter.  
 
Samordning görs med ett avdrag om två prisbasbelopp. Arbetstagaren är skyldig 
enligt arbetsgivarens anvisningar, att lämna uppgifter om samordningsbara 
ersättningar, inkomster, oavlönat arbete m.m. som behövs för beräkning av pension. 
 
Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar 
och avtalsförsäkringar. Arbetsgivaren utger inte någon kompensation för detta.    
 
Vid beviljande av särskild avtalspension bär förvaltningen kostnaden för denna. 
 
 
2.3 Möjlighet till minskad arbetstid med oreducerat          
tjänstepensionsintjänande 
I syfte att hantera övertalighet, omorganisationer, kompetensöverföringar samt stödja 
arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för i första hand äldre medarbetare att 
arbeta till 65 år eller längre, kan kommunen erbjuda medarbetare minskad arbetstid 
med oreducerat tjänstepensionsintjänande.  
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Möjligheten gäller endast tillsvidareanställda medarbetare och innebär att 
medarbetare tillåts minska sin arbetstid med maximalt 20 procent av befintlig 
sysselsättningsgrad. För att kommunen i egenskap av arbetsgivare ska kunna erbjuda 
ett arbete är den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen 40 procent 
av heltid. 
 
Medarbetare ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre 
omfattning.  
 
Lön betalas efter den faktiska arbetstiden, samtidigt som det fortsatta tjänstepen-
sionsintjänandet behålls oförändrat. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen 
tillgodoräknas den fasta månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön föränd-
ras procentuellt med faktiska löneökningar. 
 
Möjligheten gäller för medarbetare som uppnått 61 års ålder till och med månaden 
före 65 års månad, men kan vid kompetensväxling och efter särskilt beslut, förlängas 
till längst gällande LAS-ålder.  
 
I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen permanent. 
 
Information 
 
Arbetstidsminskningen kan påverka medarbetares allmänna pension, sjukpenning, 
ersättning från avtalsförsäkringarna med mera eftersom den kontanta lönen blir lägre. 
Arbetsgivaren utger ingen kompensation för detta.  
 
För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får medarbetaren inte ta annat arbete i 
kommunen samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas utan att först få detta 
godkänt av personalutskottet. 
 
Om en arbetstagare med minskad arbetstid med oförändrat intjänande utför arbete 
utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än förvärvsinkomst 
från kommunen, kan arbetsgivaren besluta att minska tjänstepensionsintjänandet till 
att enbart omfatta den nya lägre sysselsättningsgraden. 
 
Arbetstagaren är skyldig att, enligt arbetsgivarens anvisningar, lämna uppgifter om 
samordningsbara ersättningar, inkomster, oavlönat arbete med mera.  
 
2.4 Utbetalning av avgångsvederlag 
I syfte att lösa olika personalfrågor kan kommunen utge ett avgångsvederlag. Av-
gångsvederlaget kan, efter individuell prövning, utbetalas som ett engångsbelopp. 
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För medarbetare som efter individuell prövning beviljats avgångsvederlag kan 
överenskommelse istället träffas om inbetalning till en tjänstepensionsförsäkring 
Valet om tjänstepensionsförsäkring måste göras innan avtal om avgångsvederlag 
träffas. Möjligheten gäller hela eller delar av avgångsvederlaget.   
 
Vid inbetalning till tjänstepensionsförsäkring ska beloppet som betalas till tjänste-
pensionsförsäkringen ökas med ett tilläggsbelopp som motsvarar skillnaden mellan 
sociala avgifter och särskild löneskatt. 
 
Anställningen upphör i samband med detta.  
 
 
Information 
 
Ett avgångsvederlag kan påverka en eventuell utbetalning av a-kasseersättning. 
Arbetstagaren rekommenderas att ta kontakt med sin arbetslöshetskassa för att höra 
vilka regler som gäller.  
 
2.5 Löneväxling till pension 
I syfte att vara en lyhörd och flexibel arbetsgivare har kommunen samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare som inte fyllt 66 år möjlighet att löneväxla till 
pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
 
Löneväxling innebär att medarbetaren gör ett frivilligt löneavstående till förmån för 
den premie som kommunen betalar.  
 
Kostnadsneutralitet 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Medarbetare som löneväxlar 
får därför ett tilläggsbelopp som består av skillnaderna mellan sociala avgifter och 
särskild löneskatt samt avgifter till avtalsförsäkringarna (med undantag för 
tjänstepension). 
 
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor, uppgår 
den totala premien till 1 058 kronor. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär även att löneväxlingen inte ska påverka medarbetarens 
ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis 
vara pensionsgrundande.  
 
Vid löneöversyn ska den oväxlade bruttolönen användas som utgångspunkt. 
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Anmälan och ändringar av löneväxling 
Medarbetaren kan ändra/anmäla om löneväxling en gång per år. HR-avdelningen 
erbjuder löneväxling i samband med information under hösten. Löneväxling erbjuds 
vid nyanställning och kan göras inom tre månader.  
 
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av individen eller kommunen med omedelbar 
verkan om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 
ändringar i lag eller centrala kollektivavtal.  
 
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet 
från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet 
eller tjänsteledighet, görs ett uppehåll i löneväxlingen. 
 
Pensionsavsättning 
Lägsta belopp att löneväxla är 1000 kronor. Maximalt får 15 procent av bruttolönen 
växlas per månad. Medarbetaren väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell för-
säkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalnings-
skydd. Medarbetaren ansvarar för placering av premie och framtida utfall. 
 
Försäkringsbolag anvisas av kommunen. 
 
Information  
 
Löneväxlingen kan påverka medarbetarens allmänna pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Därav ges 
en allmän rekommendation att inte löneväxla om årsinkomsten efter löneväxlingen 
understiger 8,07 inkomstbasbelopp. 
 
 
2.6 AKAP-KL med tilläggspremie  
Kollektivavtalet AKAP-KL möjliggör att göra överenskommelse mellan arbetsgivare 
och arbetstagare om alternativ tillämpning med tilläggspremie. 
 
Kommunen följer de rekommendationer som avtalsparterna har överenskommit och 
vad som står i § 12 i kollektivavtalet gällande AKAP-KL. 
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3 Pension till förtroendevalda 
För förtroendevalda i kommunen gäller nedanstående pensionsbestämmelser 
 
PBF 
Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning 
 

OPF 
Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension  

Gäller för  
 

Gäller för  

Förtroendevald som omfattas av PBF 
eller äldre pensionsbestämmelser och 
som avgått från sitt uppdrag innan 
valet 2014. 
 
Förtroendevald som omfattas av PBF 
eller äldre pensionsbestämmelser 
innan valet 2014 och som väljs på 
nytt med en sammanlagd uppdragstid 
överstigande 40 procent av heltid.  

Förtroendevald som väljs för första 
gången valet 2014 eller senare.  
 
 
 
Förtroendevald som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 

 
 

3.1 Bestämmelser om pension och avgångsersättning (PBF) 
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevalda med en 
uppdragstid på minst 40 procent av heltid.  
 
För förtroendevalda som omfattas av tidigare pensionsreglemente för kommunala 
förtroendevalda (PRF-KL 2002-12-31) och som kvarstår i uppdrag därefter gäller 
särskilda övergångsregler.  
 
Pensionsgrundande tid 
Den förtroendevalde får tillgodoräkna sig pensionsgrundande uppdragstid i 
kommunen där PBF (inklusive övergångsregler) gällt.  
 
För rätt till hel visstidspension och ålderspension krävs 12 års pensionsgrundande 
uppdragstid.  
 
För rätt till hel livränta krävs 30 års pensionsgrundande uppdragstid.  
 
Pensionsgrundande inkomst 
Den förtroendevaldes pensionsgrundande ersättning beräknas per kalenderår och 
består av årsarvode och andra i uppdraget pensionsgrundande kontanta ersättningar.  
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Beräkningstidpunkt 
Den förtroendevaldes förmåner beräknas när den första av nedanstående möjligheter 
infaller 
• Månaden innan den då den förtroendevalde fyller 65 år, eller 
• När den förtroendevalde avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller 

livränta, eller 
• Avlider 
 
Visstidspension 
Förtroendevald som fyllt 50 år har rätt till visstidspension om avgång sker 
• Vid utgång av mandatperioden, eller 
• Före mandatperiodens utgång om den förtroendevalde suttit i tre år, alternativt 
• Om den pensionsgrundande uppdragstiden varat under två på varandra följande 

mandatperioder. 
 
Ålderspension 
Förtroendevald som avgår från uppdrag vid 65 års ålder eller som fram till denna 
ålder haft rätt till visstidspension eller sjukpension har rätt till ålderspension.  
 
Avgångsersättning 
Förtroendevald som avgår innan 50 års ålder har rätt till avgångsersättning om 
avgång sker  
• Vid utgång av mandatperioden, eller 
• Före mandatperiodens utgång om den förtroendevalde suttit i tre år, alternativt 
• Om den pensionsgrundande uppdragstiden varat under två på varandra följande 

mandatperioder. 
 
Avgångsersättning beräknas på det årsarvode den förtroendevalde hade året innan 
avgången. Utbetalningens längd beror på den förtroendevaldes ålder vid avgång samt 
månader i det pensionsgrundande uppdraget.  
 
Livränta 
Förtroendevald som avgått från uppdrag innan 50 års ålder med en 
pensionsgrundande uppdragstid på tre år har rätt till livränta från 65 års ålder. 
 
Ansökan  
Den förtroendevalde ska inkomma med ansökan om förmån fyra månader innan 
förväntad första utbetalning.  
 
Ansökan ska lämnas till kommunens HR-avdelning.  
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Samordning 
Pension och avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst. Förvärvs-
inkomst motsvarande två prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.    
 
Utbetalning 
I övrigt beräknas och betalas pension och avgångsersättning ut enligt bestämmelserna 
i PBF.   
 
3.2 Bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF) 
Bestämmelserna är indelade i omställningsstöd och pension.  
 
Omställningsstöd 
 

Pensionsbestämmelser 

Gäller för  
 

Gäller för 

Förtroendevald där den 
sammanlagda uppdragstiden 
överstiger 40 procent av heltid. 

Avgiftsbestämd ålderspension samt 
efterlevandeskydd gäller för alla 
förtroendevalda*, oavsett uppdragets 
storlek.  
 
Förtroendevalda där den 
sammanlagda uppdragstiden 
överstiger 40 procent av heltid 
omfattas av  

• Sjukpension 
• Familjeskydd 

 
* Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet är äldre 
än gällande LAS-ålder om inte personalutskottet beslutar om annat.  
 
Omställningsstöd 
Den förtroendevalde ska på begäran få ett avgångsbevis som tydligt beskriver vilka 
uppdrag den förtroendevalda haft i kommunen. 
 
Aktiva omställningsinsatser  
Förtroendevald med sammanlagd uppdragstid i kommunen på minst fyra år har 
möjlighet till aktiva omställningsinsatser om dessa bedöms nödvändiga för att han 
eller hon ska kunna återgå till förvärvsarbete.  
 
Bedömningsgrunderna för vilka insatser som kan bli aktuella ska följa de som gäller 
för medarbetare i kommunen.  
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Ansökan  
Ansökan om aktiva omställningsinsatser ska inkomma senast tre månader efter den 
månad då den förtroendevalde avgått från sitt uppdrag. Ansökan ska skickas till 
kommunens HR-avdelning.  
 
Beslut 
Beslut om aktiva omställningsinsatser fattas av personalutskottet efter anmälan från 
den förtroendevalde.  
 
Beslut om enklare insatser understigande 25 000 kronor beslutas av HR-chef.  
 
Information 
HR-avdelningen har rätt att kräva in underlag som visar vilka åtgärder den 
förtroendevalde har vidtagit, t ex vilka stödåtgärder eller kurser som han eller hon 
begagnat sig av.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Det ekonomiska omställningsstödet betalas senast ut månaden efter den då rätten till 
omställningsstödet uppstått.  
 
Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd ska inkomma månaden efter den då 
uppdraget upphör.  
 
Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska inkomma i direkt anslutning 
till att det ekonomiska omställningsstödet upphör.  
 
Ansökningarna enligt ovan ska skickas till kommunens HR-avdelning.  
 
Om ansökan inkommer vid en senare tidpunkt än ovan kan den förtroendevalde 
beviljas ersättning för retroaktiv tid om synnerliga skäl föreligger. Beslut fattas av 
personalutskottet.  
 
Samordning 
Den förtroendevalde ska i rimlig tid lämna uppgifter om förvärvsinkomst som 
påverkar storleken på det ekonomiska omställningsstödet. Detta gäller även under tid 
med förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Underlagen lämnas till kommunens HR- 
avdelning.  
 
Kommunen har möjlighet att kräva att felaktigt utbetalt belopp återbetalas om den 
förtroendevalde inte rapporterat samordningsbara förvärvsinkomster inom rimlig tid.  
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Egen aktivitet 
Under tid med ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska den förtroendevalde lämna in underlag som visar vilka åtgärder 
som vidtagits för att återgå till förvärvsarbetet.  
 
Exempel på underlag som kommunen kan kräva in är information från 
arbetsförmedling eller motsvarande att den förtroendevalde aktivt söker arbete, 
uppgifter om vilka arbeten som sökts och vilka kontakter som tagits med tänkbara 
arbetsgivare.  
Underlagen ska skickas till kommunens HR-avdelning.  
 
Återbetalning 
Kommunen kan reducera eller helt dra in det ekonomiska omställningsstödet samt 
det förlängda ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde utan 
godtagbart skäl  
• Inte tagit kontakt med Arbetsförmedling eller motsvarande, eller 
• Inte sökt lämpligt arbete, eller 
• Utan giltig anledning lämnat sitt arbete, alternativt 
• Avvisat ett erbjudet lämpligt arbete* 
 
* med lämpligt arbete avses arbete inom liknande kompetensområde, utan att 
innebära likvärdigt arbete, befattningsskydd eller yrkesförsäkring. Kommunen ställer 
dock inga krav på att den förtroendevalde ska byta ort för att kunna erhålla lämpligt 
arbete.  
 
Beslut 
Beslut om reducerat eller indraget ekonomiskt omställningsstöd/förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd fattas av personalutskottet.  
 
Pensionsbestämmelser 
Efterlevandeskydd 
Förtroendevald har möjlighet att välja bort det obligatoriska efterlevandeskyddet 
innan utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension påbörjas.  
 
Ansökan 
Den förtroendevalde bör inkomma med ansökan om avgiftsbestämd ålderspension 
senast fyra månader innan förväntad utbetalning. 
 
Ansökan ska lämnas till kommunens HR-avdelning. 
 
Om den förtroendevalde inte vill omfattas av det obligatoriska efterlevandeskyddet 
ska han eller hon meddela detta på ansökan om avgiftsbestämd ålderspension.  
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3.3  Fritidspolitiker 
Förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 
procent av heltid) får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.  
Beräkningsunderlaget är de ersättningar som den förtroendevalde äskar genom 
förlorad arbetsinkomst i sitt ordinarie arbete. 
 
Pensionsersättningen motsvarar den pensionsavgift som gäller inom AKAP-KL, 
beräknat på den ersättning som utbetalats för förlorad arbetsinkomst.  
Den förlorade arbetsinkomsten beräknas med 4,5 % upp till 7,5 med det årets 
inkomstbasbelopp och utbetalas året efter intjänandet som ett extra arvode, dock utan 
pensionsrätt.   
 
Förtroendevalda som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i sitt ordinarie 
arbete, har möjlighet att ansöka om kompensation på lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp och få ersättning med 30 %. Den ordinarie lönen ska kunna 
styrkas. 
  
Pensionsersättningen utbetalas en gång per år.   
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5 Tryggande av pensionsåtagandet 
Kungsörs kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:  
 

Avgiftsbestämd ålders-
pension 

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 
Årlig premiebetalning görs till den försäkring 
som medarbetaren valt. 

Förmånsbestämd ålders-
pension  

Intjänad pension skuldförs och tryggas genom 
beskattningsrätten. 

Särskild avtalspension 
enligt överenskommelse  

Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension och tryggas genom be-
skattningsrätten.  

Pension intjänad före 
1998 
 
 

Intjänad pension skuldförs och tryggas genom 
beskattningsrätten. Redovisas som en ansvars-
förbindelse. 

Pension till efterlevande Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med inträffat dödsfall och tryggas genom be-
skattningsrätten.  

PBF (Bestämmelser om 
pension och avgångser-
sättning för förtroende-
valda)  

Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension och tryggas genom be-
skattningsrätten.  

OPF (Bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension) 

Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänad 
pension skuldförs årligen.  
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6 Information om pensionsförmåner 
Enligt gällande kollektivavtal är arbetsgivaren ansvarig för att medarbetare 
informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.  
 
Arbetsgivaren uppfyller informationskravet genom att medarbetare via KPA Pension 
får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen 
finns på nätet under www.kpa.se under ” Mina sidor”.   
 
Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive 
medarbetare också information från det försäkringsbolag som valts. 
 
Kommunens medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen får information och valblankett av Pensionsvalet PV AB. 
 
Allmän information 
Allmän pensionsinformation ges till medarbetare vid särskilda informationsträffar 
minst vartannat år. 
 
KPA Pension tillhandahåller information till medarbetare och förtroendevalda. 
 
De förtroendevalda kan maila till fortroendevalda@kpa.se och ställa frågor om deras 
förmåner gällande PBF och OPF-KL. 
 
Medarbetare kan kontakta Pensionshjälpen, för att få svar på deras frågor kring 
tjänstepensionen. Telefonnumret är: 08-665 05 70 
 
 
Pensionsavgång 
Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta 
till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan 
pensionsavgången informeras medarbetaren skriftligen om pensionsbeloppets 
storlek.  
 
För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om 
pensionsförmånens storlek, ska medarbetaren vända sig till det försäkringsbolag som 
valts. 
 
För att begära utbetalning av allmän pension, ska det göras hos 
Pensionsmyndigheten. www.pensionsmyndigheten.se 
 
 
Information om löneväxling 
Arbetsgivaren tillhandahåller information om löneväxling 

http://www.kpa.se/
mailto:fortroendevalda@kpa.se
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Individuell information  
Medarbetare som erbjuds eller omfattas av pensionserbjudanden enligt 
pensionspolicyn kommer att tillhandahållas information och individuell rådgivning 
av arbetsgivaren, eller dess samarbetspartner. 
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§  
Revidering av pensionspolicy för Kungsörs 
kommun (KS 2020/369) 
Kommunfullmäktige beslutande om nuvarande pensionspolicy 
2015.  
 
Förvaltningen har, med hjälp av KPA Pension, gjort en översyn av 
policyn. Den har nu anpassats till gällande regelverk bland annat 
avseende pensionsålder och löneväxling för medarbetare, samt 
anpassningar till bestämmelser bland annat om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 
• Förslag till reviderad pensionspolicy för Kungsörs kommun 

 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar den reviderade Pensionspolicyn för 

Kungsörs kommun att gälla från och med 1 januari 2021. 
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§  
Angående återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening Kommuninvest (KS 
2020/XXX) 
 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.  

 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 
som krävs av Finansinspektionen. Kungsörs kommuns förlagslån 
till Föreningen uppgår per den 2020-09-18 till 1 200 000 kronor, 
jämte ränta. Regelverket kräver nu att detta läggs om. Eftersom 
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att 
omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats. Utöver detta så ska vi under 
perioden 2022 – 2024 betala in ytterligare 2 107 600 kr för att 
medverka till att stärka Kommuninvest kapital. 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-14 
• Kommuninvests skrivelse till kommunen 2020-XX-XX 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
  Kommunfullmäktige beslutar  
 

• att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för att inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats återbetalar 
dels förlagslånet under 2021 på 1 200 000 kr samt ytterligare 
2 107 600 kr fram till och med år 2024. 
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• att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt beslut ovan. 
 

• att Kungsörs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges 
möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.  

 
 
 
  



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-14  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
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 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

 
Om Kommuninvest 
Kungsörs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av 
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet 
med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på 
att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  
Kungsörs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-18 till 1 200 000 kronor, jämte 
ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen 
av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 
sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk 
medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.  
 
För Kungsörs kommuns del så ska vi således återbetala 1 200 000 kronor som återbetalas till oss. 
Utöver detta så ska vi under perioden 2022 – 2024 betala in ytterligare 2 107 600 kr för att medverka 
till att stärka Kommuninvest kapital. 
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats 
utöver ovan angivna insatsnivå 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för att inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats återbetalar dels förlagslånet under 2021 på 1 200 000 kr samt ytterligare 
2 107 600 kr fram till och med år 2024. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut ovan. 
 
Kungsörs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) 
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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§  
Delårsbokslut för kommunstyrelsens för-
valtning per den 31 augusti 2020  
(KS 2020/350) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till del-
årsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sam-
manfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet. 
  
Det speglar viktiga händelser och arbete med ekonomi, personal, 
med mera sammantaget för förvaltningen och för respektive 
avdelning/enhet. Dessutom ges en redovisning tom augusti för 
kommunstyrelsens mål med prognos. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Bokslut Kommunstyrelens förvaltning 31 augusti 2020 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 

förvaltning per den 31 augusti 2020 och lägger det till handlingar-
na. 
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Förslag till  

Delårsbokslut  

per den 31 augusti 2020 

Kommunstyrelsens 

förvaltning 

 

2020-08-31 
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Organisation kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

 

Ordförande    
Kommunstyrelsen Mikael Peterson   

    

Chefer    

Kommundirektör Claes-Urban Boström   

Ekonomichef Anette Gårlin   

HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom   

Kanslichef Josephine Härdin   

Kultur- o fritidschef Mikael Nilsson   

Näringslivschef Ida-Maria Rydberg   

Kostchef Felipe Rivera   
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Mål- och resultatuppföljning per 31 augusti 2020 
 
Kommunfullmäktigemål      Kommunstyrelsemål                Resultat per 31 augusti 

Område 

 
 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar under 2020 med fokus på 6 målområden. Målen som 

kommunstyrelsen antagit är i linje med de ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller 

befolkningsutveckling, fler bostäder, effektiv verksamhet, ökad sysselsättning, höjd 

utbildningsnivå samt miljö och klimat. Kommunstyrelsen har även prioriterat och formulerat 

mål för positivare företagsklimat. 

 

Måluppfyllelse, resultat och prognos  

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel 

med kommunens tillväxtambitioner. 150 bostäder från 2020 tom 2025 

• 9 färdigställda bostäder per sista juni 2020. Det pågår försäljning av det första 

bostadsrättsområdet på mycket länge och i kommande detaljplaner finns ett varierat utbud. 

Målet om 150 nya bostäder kan uppnås om planerade detaljplaner genomförs och bebyggs 

samt att planerade byggnationer fullföljs.  

 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på 

ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter 

• Arbetet med att förbättra våra processer avseende planering och uppföljning pågår, vilket 

kan frigöra tid för kommunen att arbeta mer med utveckling samt ge ett bättre stöd till 

cheferna. Bättre stöd för verksamhetsstyrning gör att det blir lättare att snabbare ställa om 

verksamheten när omvärlden förändras och på så sätt jobba effektivare. Det är av yttersta 

vikt att med begränsade resurser prioritera rätt satsningar framöver och då är det även 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med 
blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens 
tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.

2020/06: 9 bostäder

Kommunens resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i 
verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt 
genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder 
och dess effekter.

Pågår

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
nä-ringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 % 

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen 
sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens 
verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och 
kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 
praktikanter.

1 praktikant

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år med 
2017 som basår. 2017: 81,6%

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden stödja barn och 
utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra 
kunskapsresultaten

Inte påbörjat

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi 
för Agenda 2030 med koppling till kommunens 
målarbete.

Pågår

Område
Näringsliv- service och 
bemötande

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt 
näringslivs ranking Företagsklimat 2022

Pågår
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viktigt att börja titta på en enklare modell för att införa nyttokalkylering som begrepp. 

Detta ger oss möjlighet att jämföra olika initiativ mot varandra och prioritera rätt.  

 

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet 

praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och 

kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter. 

• Utvecklingsenheten har tagit emot 1 praktikant som studerar på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet från vecka 36 2020 till och med vecka 

2 2021.  

 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och 

utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten 

• Inte påbörjat på grund av att covid-19 förändrat möjligheterna och flera utbildningar och 

kurser har fått ställas in. 

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till 

kommunens målarbete. 

• Framtagning av strategi för Agenda 2030 med koppling mot den regionala 

utvecklingsstrategin pågår och förväntas färdigt i december 2020. 

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 

2022 

• Dialog och relation med företagen i Kungsör är viktigt. Arbetet fortsätter utifrån våra 

lokala mål och Kungsörs näringslivsprogram. Förhoppning om ytterligare förbättrat 

resultat för 2020 och fram till 2022. Resultat tidigare år visar på en positiv trend för 

Kungsör. 

Resultat: 

-2020: Inget resultat per 31 augusti 2020 

-2019: 91/290 

-2018: 197/290 

-2017: 265/290 

-2016: 286/290 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Väsentliga händelser  

Kungsörs kommuns befolkning under det första halvåret 2020 var 8 729 invånare, vilket är en 

ökning med 54 personer sedan årsskiftet. Jämfört med samma period förra året är det en ökning 

med 62 personer. 

 

Ett platsvarumärkesarbete har startats upp med syfte att tydliggöra, utveckla och stärka 

Kungsörs platsvarumärke. Kungsörs kommun är inne i en mycket positiv och expansiv 

utvecklingsfas. Vi arbetar med att sätta Kungsör på kartan och förstärka den positiva bilden av 

Kungsör både externt och internt. 

 

I svenskt näringslivs enkätundersökning lokalt företagsklimat svarar landets företag på frågor 

om hur de uppfattar företagsklimatet i sin kommun, summan av de attityder och regler som 

möter företagaren i vardagen. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är 

det bara företagarna i varje kommun som kan svara på. Nu har Kungsör det bästa 

sammanfattande omdömet i Västmanland. 

 

I Skillingeområdet, ett av Kungsörs Mälarnära bostadsområden, finns Skillingepaviljongen. 

Den byggdes på 1930-talet av Kungsörs Segelsällskap och kallades då Segelsällskapets 

paviljong. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde 31 augusti 2020 att köpa 

Skillingepaviljongen. Nu påbörjas undersökning om möjligheterna för den framtida driften av 

Skillingepaviljongen och ambitionen är att det ska vara verksamhet i Skillingepaviljongen 

sommaren 2021. 

 

Då regionbussarna har ändrat sin linjedragning genom Kungsörs tätort har järnvägsstationen 

byggts om till ett modernt resecentrum och anpassats för både buss- och tågresenärer. Det har 

byggts nya angöringsplatser och cykelställ och det är förberett för ett nytt digitalt 

informationssystem. 

 

I juni beviljade Statens kulturråd Kungsörs bibliotek 400 00 kr för verksamhetsutveckling. I ett 

gemensamt utvecklingsprojekt med biblioteket i Skinnskatteberg vill de två biblioteken 

undersöka begreppet "Makerspace". Ny och gammal teknik i ett cirkulärt miljötänk. Två 3D-

skrivare placeras på biblioteket för invånarna i Kungsör. Det går att boka tider för att lära sig 

använda 3D-skrivarna och skriva ut från dem. Biblioteket fortsätter med Videobloggen 

"Kungsör Tuben" där Kungsörs invånare är medproducenter till att göra kulturprogram som 

sänds digitalt. I augusti 2021 blir det förhoppningsvis en berättarfestival med bred anslutning 

och samverkan av föreningarna i Kungsör. 

 

Vi har kommunicerat några större händelser så som, tryggaste kommunen i länet enligt SKR 

och MSB:s årliga undersökning och ”bäst bemötande i Sverige” enligt SCB:s 

medborgarundersökning (delad första plats) och topp i länet gällande hur företag upplever 

servicen i kommunen enligt NKI och första spadtaget för ny VA-ledning mellan Kungsör och 

Valskog. Utveckling av hamnområdet har också kommunicerats. 

 

1 augusti 2020 bildades Serviceenheten under kommunstyrelsens förvaltning vars uppdrag är 

att serva kommunen med kost och alla städrelaterade tjänster. Enhetens verksamheter är 

geografiskt sätt utspridd på 2 produktionskök, 4 mottagningskök, en mattransportbuss och cirka 

40 städobjekt. Serviceenheten består utav två enheter, kostenheten och lokalvårdsenheten. 

Kostenheten ansvarar för att tillaga och servera näringsrikmat till kommunens förskolor, skolor, 

äldreboenden och till hemmaboende med biståndsbeslut för matdistribution. Produktionsköken 

är placerade på Kung Karl och Malmbergaskolan sedan finns det fyra mottagningskök 

placerade på Servicehuset Misteln samt Haga-, Väster och Björskogskolan. Lokalvårdsenheten 
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har som mål att hålla kommunens invändiga miljöer på en god nivå för alla brukare och 

besökare, att vara en öppen och initiativrik organisation och aktivt bidra till utveckling och 

förändring. Städytan är cirka 35,000 kvadratmeter fördelat på cirka 40 objekt inom kommunen. 

 

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar 

människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. Regeringen 

och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala 

vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och 

distansundervisning och från och med söndagen den 29 mars 2020 beslutades att allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa 

smittspridningen. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. 

 

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept med olika ämnen. Tanken är att dagarna ska ge 

ökad kunskap och bidra till diskussioner gällande kommunens framtida utmaningar. Denna 

gång var det fokus på lokalplanering. På grund av rådande situation med coronavirus så kunde 

inte framtidsdagen genomföras på traditionellt vis utan fick med kort varsel planeras om och 

genomföras helt digitalt.  

 

Kommunen har tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs 

Kommunteknik AB och Kungsörs Fastighets AB vidtagit flera lättnader för det lokala 

näringslivet. Bland annat uppskjutna tillsyner och betalningar, avgiftsfri markupplåtelse vid 

uteservering, hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. Kungsörs kommuns näringslivskontor är 

tillgängligt för rådgivning och lotsning. Ytterligare åtgärd som vidtagits var att mellan 22 april 

– 11 juni kunde gymnasieelever som bor i Kungsörs kommun hämta lunch från lokala 

restauranger, på kommunens bekostnad. Det var ett sätt att stödja en näring i kris på grund av 

pandemin. 

 

Under de åtta månaderna som gått har vi fått ställa in flera aktiviteter/program men vi har också 

lyckats ställa om till digitala program som biblioteket visar på Kungsör Tuben på YouTube. 

Sammanlagt har det producerats 12 produktioner. Ett av inslagen har visats 905 gånger. 

Produktionerna innehåller pyssel för barn-och ungdomar, boktips och intervjuer. Även 

valborgsmässofirandet blev digitalt. Vårtalet av Ida-Maria Rydberg näringslivschef spelades in 

i förväg. Även Kultur, idrotts och hedersstipendierna delades ut till var och en. Stipendiaterna 

tillkännagavs i den digitala sändningen som också bjöd på musik av Anneli ” Pandora” 

Magnusson. 

 

Under perioden har kommunikationen styrts om till att fokusera på den pågående 

coronapandemin och hur det påverkar våra verksamheter och medborgare. Många av de 

händelser och aktiviteter som skulle ha ägt rum har till exempel antingen flyttats fram, ställts in 

eller ändrats om. Kommunikationsenheten arbetar aktivt med kriskommunikation och 

medverkar på kommunledningens avstämningsmöten kring coronapandemin. Arbetet omfattar 

intern och extern kommunikation samt omvärldsbevakning såsom att följa händelseutveckling 

och myndigheter. Varje vecka medverkar kommunikationsenheten på 

Kommunikationssamordningsmöten med länets kommunikatörer och rapporterar in 

kommunikativ lägesbild till Länsstyrelsen. 

 

HR har varit delaktig i kommunens arbete med att hantera frågor och förebygga situationer och 

konsekvenser som kan antas följa av pandemin utifrån ansvaret som arbetsgivare. Det har 

handlat om bevakning av arbetsrätt runt hantering av extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, 

inventering av tillgänglig personal i händelse av behov av förstärkning och bemanning inom 

samhällskritiska verksamheter, information till chefer och medarbetare om regler och rutiner, 

råd och stöd till chefer, kontakter med fackliga motparter med mera. 
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Med anledning av Covid-19 har en uppföljningsrutin tagits fram för att kommunen ska kunna 

följa upp och särredovisa alla kostnader som beror på pandemin. 

Personal 

Fr o m 1 augusti överfördes medarbetare inom måltidsenhet och lokalvård till 

kommunstyrelsens förvaltning med totalt 38 personer. Kommunstyrelsens förvaltning har 73 

tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 79,5 % kvinnor (58) och 20,5 % män 

(15).  Nio personer arbetar deltid varav åtta kvinnor och en man. Medelåldern är 45,7 år; 46,2 

år för kvinnor och 43,2 år för män.  

 

Den totala sjukfrånvaron t o m augusti 2020 var 5,65 % varav 7,56 % för kvinnor och 0, 89 % 

för män. För motsvarande period 2019 var den totala sjukfrånvaron 2,3 % varav 2,57 % för 

kvinnor och 1,77 % för män. Ökningen i jämförelse med samma period 2019 beror sannolikt på 

restriktionerna i samband med pandemin om att inte arbeta vid minsta symptom på sjukdom. 

Jämställdhet 

Jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv finns ständig i åtanke i allt 

kommunikationsarbete. Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt 

på alla som kommer till biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala 

samhället. Dagligen får bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till internet 

eller visa på olika digitala samhällstjänster. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 

jämställdhet och inkludering i det vardagliga arbetet och det förvaltningsöverskridande arbetet 

är en mycket viktig del i det. Det säkerställs att det finns könsuppdelad statistik tillgänglig där 

det är relevant och när behov av statistik och uppföljning finns för kommunen. HR-avdelningen 

arbetar kontinuerligt med åtgärder inom dessa områden som avser alla medarbetare både 

förebyggande och med att bevaka att inte diskriminering förekommer. På övergripande nivå 

följs dessa frågor upp i samband med medarbetarenkäten och genom lönekartläggning. 

Miljöarbete 

Livsmedelsplan antagen och vi har deltagit på vårstämman för förbundet Agenda 2030. 

Förvaltningen arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig 

elektronik. 2020 blev året då vi utifrån beslut i styrelser och nämnder i december 2019 slutade 

skriva ut alla handlingar för arkivering och övergick till digital ärendehantering. Detta sparar 

mycket papper, och i slutet på året kommer vi göra en avstämning av beställningsmängden 

jämfört med tidigare år. Serviceenheten arbetar aktivt med att sänka CO2e % vilket bland annat 

kan göras genom att ändra matvanorna och välja rätt råvaror inom Kungsörs kommun. Alla kök 

har källsortering. Matsvinn som inte kan återanvändas mals ned i avfallskvarn och det skapas 

bränsle som bland annat kan användas till bilkörning. Mattransportens körschema är utformat 

på ett sätt som minskar onödiga transportsträckor och där med minskar körsträcka samt 

bränsleförbrukningen. Målsättningen är också att minimera användandet av kemikalier i 

samband med lokalvård. För att minska användandet av kemikalier ska "kemikaliesmarta" 

golvmoppar implementeras i alla städobjekt. Det ska även skapas ”städstandard” som är ett 

standardiserat arbetssätt som beskriver vilken rengöringsduk och vilket medel ska användas till 

viken yta. Förskolor var prioriterade i omställningsarbetet eftersom små barn är känsliga och 

vistas mycket nära golvet. Här uppnåddes målet 2019. Resterande städobjekt ska uppnå målet 

senast januari 2021. 

Kvalitet 

I mars genomfördes en budgetupptakt med nytt grepp, ett tillfälle för kommunens ledning och 

politiker att gå igenom planeringsförutsättningar inför 2021 och framåt. Checklista är framtagen 

för att säkerställa barnperspektivet i samhällsplaneringen. Biblioteket har som mål att erbjuda 

en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och gott bemötande vilket ska visa sig i 

brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att biblioteket ligger i topp. Projektet kring 
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dokumentreda har tagit fart vilket betyder att vi på sikt kvalitetssäkrar arbetet med styrande 

dokument, i samband med detta ses informationshanteringsplanerna över. Ett arbete pågår för 

att förbättra kommunens budgetprocess och korta ned ledtiden för denna. Tyvärr har den 

rådande pandemin medfört stor osäkerhet i budgetarbetet och trots förbättringsarbetet förlängs 

ledtiden. Dessutom har ett arbete påbörjats för att förbättra strukturen i årsredovisningen. 

 

Ekonomi 

Verksamhet 2020 2020 

    Jan-Aug   Helår 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 

             

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 346 2 888 542 4 332 3 757 575 

Stöd till politiska partier 294 305 11 458 458 0 

Revision 244 410 166 615 615 0 

Övrig politisk verksamhet 772 768 -4 1 152 1 152 0 

Delsum politisk verksamhet 3 656 4 371 715 6 557 5 982 575 

              

Fysisk o teknisk planering 1 282 1 110 -172 1 665 1 665 0 

Näringslivsfrämj o turism 2 142 2 209 67 3 314 3 214 100 

Gator, vägar 6 844 6 439 -405 9 658 10 358 -700 

Parker 1 470 1 491 21 2 236 2 236 0 

Miljö- och hälsoskydd 2 543 2 535 -8 3 802 3 802 0 

Räddningstjänst 4 759 4 124 -635 6 187 7 327 -1 140 

Delsum infrastruktur o skydd 19 040 17 908 -1 132 26 862 28 602 -1 740 

              

Allmän fritidsverksamhet 1 435 1 442 7 2 163 2 163 0 

Stöd till studieorganisationer 298 202 -96 303 303 0 

Allmän kulturverksamhet 682 813 131 1 220 1 220 0 

Bibliotek 3 046 3 296 250 4 944 4 944 0 

Anläggningar 8 693 8 700 7 13 050 13 050 0 

Delsum kultur- och fritid 14 154 14 453 299 21 680 21 680 0 

              

Kommunikationer 1 274 1 391 117 2 086 1 906 180 

              

Gemensam verksamhet 12 113 12 116 3 18 173 19 322 -1 149 

             

Kommunstyrelsens 

förvaltning 50 237 50 239 2 75 358 77 492 -2 134 

 

Sammanfattande kommentarer till periodens resultat och årsprognos 

Det förväntade ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen på helår för 2020 är -2,1 mkr. Den 

politiska verksamheten avviker positivt med 0,6 mkr beroende på färre 

kommunfullmäktigemöten samt färre ledamöter på dessa möten på grund av pandemin. 

Pandemin påverkar även näringsliv positivt med 0,1 mkr då färre evenemang genomförs. 

Kapitalkostnader för gator och vägar avviker negativt med 0,7 mkr på grund av för låg budget, 

visst budgetöverskott avseende avskrivningar finns istället på finansen. Av den negativa 

avvikelsen på 1,1 mkr avseende Räddningstjänsten beror 0,3 mkr på att kostnader avseende 
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säkerhetssamordnare är för lågt budgeterade, resterande del avser räddningstjänsten som har ett 

underskott avseende 2020 på ca 0,5 mkr samt ett underskott avseende 2019 på 0,3 mkr som ej 

kom med i årsbokslutet för 2019. 

 

Kostnader för kollektivtrafiken är även lägre och ger en positiv avvikelse på 0,2 mkr. 

Gemensam verksamhet avviker prognostiserat på helår med 1,1 mkr varav den nya service- 

organisationen står för -0,8 mkr. Denna negativa avvikelse balanseras dock upp av att totala 

kostnaden för den nya enheten är lägre men syns inte under KS då förändringen skett i hela 

organisationen. Hela förändringen av en samlad serviceenhet är inte klar så flytt av budgetar 

mellan berörda verksamheter och förvaltningar görs till årsskiftet. Under gemensamma 

kostnader ligger även ej budgeterade kostnader för lunchkuponger till elever på 0,3 mkr. Det 

saknas avskrivningskostnader för Lärken på 0,6 mkr i budget. Positiva avvikelser uppgår till 

totalt ca 0,6 mkr, främst beroende på områdena IT, kvalitetsarbete samt kommunledning.  
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Utvecklingsenheten 

Väsentliga händelser 

 

Befolkningsutveckling 

Utfall för det första halvåret 2020 var 8 729 invånare, vilket är en ökning med 54 personer 

sedan årsskiftet. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 62 personer. 

Befolkningsökning under det första halvåret består av ett flyttningsöverskott på 50 personer 

samt ett födelseöverskott på 4 personer. 

 

Digital Framtidsdag för lokalplanering 

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept med olika ämnen. Tanken är att dagarna ska ge 

ökad kunskap och bidra till diskussioner gällande kommunens framtida utmaningar. Denna 

gång var det fokus på lokalplanering. På grund av rådande situation med coronavirus så kunde 

inte framtidsdagen genomföras på traditionellt vis utan fick med kort varsel planeras om och 

genomföras helt digital.  

 

Digibarometern genomförd tillsammans med plangruppen 

För att stötta Sveriges kommuner med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har 

Lantmäteriet tagit fram ett workshopmaterial kallat Digibarometern. Digibarometern syftar till 

att få en bra start på digitaliseringsarbetet och hitta sin startposition, 

det vill säga beskriva hur långt man har kommit i digitaliseringsarbetet. Genom 

att göra det blir det enklare att beskriva gapet mellan nuläge och målbild och det blir enklare 

att ta fram en plan som pekar ut riktningen för fortsatt arbete. 

 

Vidtagna åtgärder för det lokala näringslivet på grund av coronaviruset 

Kommunen har tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs 

Kommunteknik AB och Kungsörs Fastighets AB vidtagit flera lättnader för det lokala 

näringslivet. Bland annat uppskjutna tillsyner och betalningar, avgiftsfri markupplåtelse vid 

uteservering, hyresreduktion och avgiftsfri torgplats. Kungsörs kommuns näringslivskontor är 

tillgängligt för rådgivning och lotsning.  

 

Ytterligare åtgärd som vidtagits var att mellan 22 april – 11 juni kunde gymnasieelever som bor 

i Kungsörs kommun hämta lunch från lokala restauranger, på kommunens bekostnad. Det var 

ett sätt att stödja en näring som var i kris på grund av pandemin. 

 

Kungsör fortsätter förbättra servicen för företagen och är nu topp i länet 

Kungsör förbättrar resultatet och förflyttar sig sexton placeringar uppåt jämfört med förra året i 

den årliga undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) som utförs av Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA). Det är en 

kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. I 

Kungsör och Arboga är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som har hand om 

myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. De 

myndighetsområden som mäts är: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 

hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet i undersökningen baseras på 

de svar som företagare i Kungsör lämnat i den enkät som skickas ut av SKR:s upphandlad 

konsult. Kungsör visar ett mycket positivt resultat och hamnar på plats 21 av de 173 deltagande 

kommunerna, det ger en första plats i Västmanland. 

 

Tre InfoPoints har inrättats i Kungsör 

Tre InfoPoints inrättades i Kungsör under försommaren 2020, Himmelsberga hembakt på 

Kungsudden, Café Brovakten och Kungsörs bibliotek. En InfoPoint är en bemannad 

turistserviceplats. Hos InfoPoints får besökaren enklare turistinformation. Här hjälper 
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personalen på plats till med svar på de vanligaste frågorna om Kungsör, och du kan hämta 

broschyrer, kartor och magasin.. 

 

Kungsörs kommun köper Skillingepaviljongen 

I Skillingeområdet, ett av Kungsörs Mälarnära bostadsområden, finns Skillingepaviljongen. 

Den byggdes på 1930-talet av Kungsörs Segelsällskap och kallades då Segelsällskapets 

paviljong. Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade under sitt sammanträde 31 augusti 2020 att 

köpa Skillingepaviljongen. Nu påbörjas undersökning om möjligheterna för den framtida 

driften av Skillingepaviljongen och ambitionen är att det ska vara verksamhet i 

Skillingepaviljongen sommaren 2021. 

 

Bästa sammanfattande omdömet i länet företagsklimat. 

I svenskt näringslivs enkätundersökning lokalt företagsklimat svarar landets företag på frågor 

om hur de uppfattar företagsklimatet i sin kommun, summan av de attityder och regler som 

möter företagaren i vardagen. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är 

det bara företagarna i varje kommun som kan svara på. Nu har Kungsör det bästa 

sammanfattande omdömet i Västmanland. 

 

Fastställt ombyggnation av resecentrum 

Då regionbussarna har ändrat sin linjedragning genom Kungsörs tätort har järnvägsstationen 

byggts om till ett modernt resecentrum och anpassats för både buss- och tågresenärer. Det har 

byggts nya angöringsplatser och cykelställ och det är förberett för ett nytt digitalt 

informationssystem. 

Personal  

UE består av 4 tjänstepersoner som alla har sysselsättningsgrad 100 % På enheten arbetar en 

man och tre kvinnor. Medelåldern på enheten är 43,5 år.  

Jämställdhet 

Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med jämställdhet och inkludering i det vardagliga 

arbetet och det förvaltningsöverskridande arbetet är en mycket viktig del i det. Enheten 

säkerställer att det finns könsuppdelad statistik tillgänglig där det är relevant och när behov av 

statistik och uppföljning finns hos förvaltningarna.  

Miljöarbete 

• Livsmedelsplan antagen 

• Deltagande på vårstämma för förbundet Agenda 2030 

Kvalitet 

• Budgetupptakt med nytt grepp  

• Checklista framtagen för att säkerställa barnperspektivet i samhällsplaneringen  

Ekonomi 

Bilpoolens negativa resultat beror på avsaknaden av intäkter från bilpoolen. I väntan på det nya 

bilbokningssystemet som leverantören fortfarande jobbar med så sker ingen automatisk 

internfakturering. En manuell internfakturering för de månader som inte fakturerats kommer att 

ske under hösten.  
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Ekonomienheten  

Väsentliga händelser 

Arbetet med årsredovisningen blev intensivt eftersom budgetprocessen för 2020 pågick 

parallellt på grund av en försenad beslutsprocess. Ett arbete pågår tillsammans med VMKF och 

KAKS att synkronisera budgetprocessen bättre mellan VMKF och kommunerna. Med 

anledning av Covid-19 har en uppföljningsrutin tagits fram för att kommunen ska kunna följa 

upp och särredovisa alla kostnader som beror på pandemin. Avdelningen har delvis jobbat 

hemifrån för att minska smittorisken och för att säkerställa att det alltid finns personal på 

avdelningen. Ekonomiska prognoser har på grund av pandemin blivit mer svårbedömda på 

grund av osäkra konjunkturutsikter samt osäkerhet avseende statliga bidrag.  

Personal  

Ekonomienheten har sex heltidsanställda inklusive ekonomichefen.  

Inga arbetsskador finns att rapportera. Ekonomienheten har på grund av en försenad 

budgetprocess för både 2020 och 2021 samt ett arbete med att förbättra budgetprocessen inför 

2021 samtidigt som årsredovisningen för 2019 skulle produceras haft en hög arbetsbelastning. 

Jämställdhetsarbete 

Jämställdhetsarbetet har inte prioriterats inom enheten.  

Kvalitet 

Ett arbete pågår för att förbättra kommunens budgetprocess och korta ned ledtiden för denna. 

Tyvärr har den rådande pandemin medfört stor osäkerhet i budgetarbetet och trots 

förbättringsarbetet förlängs ledtiden. Dessutom har ett arbete påbörjats för att förbättra 

strukturen i årsredovisningen. 

Ekonomi  

Sammanfattande kommentarer till periodens resultat 

Ekonomienheten ligger efter åtta månader plus 269 tkr mot budget exklusive 

semesterlöneskulden. En långtidssjukskriven medarbetare ger en positiv differens avseende 

lönekostnader.  

 

Sammanfattande kommentarer till årsprognos 

Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hålla. 
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HR-avdelningen  

Väsentliga händelser 

Vårens arbete präglades huvudsakligen av pandemin. Planerade aktiviteter ställdes in och sköts 

på framtiden men tiden fylldes istället med annat arbete på grund av pandemin.HR har varit 

delaktig i kommunens arbete med att hantera frågor och förebygga situationer och 

konsekvenser som kunde antas följa av pandemin utifrån arbetsgivaransvaret. Det har handlat 

om bevakning av arbetsrätt runt hantering av extraordinära åtgärder och arbetsmiljö, 

inventering av tillgänglig personal i händelse av behov av förstärkning och bemanning inom 

samhällskritiska verksamheter, information till chefer och medarbetare om regler och rutiner, 

råd och stöd till chefer, kontakter med fackliga motparter med mera. 

 

Löneöversyn 

Löneöversyn för medarbetare inom lärarorganisationerna, akademikerförbund genomfördes 

under våren. Löneöversyn för sjuksköterskor påbörjades under våren och beräknas blir klar i 

oktober. För övriga medarbetare inom Kommunals avtalsområde samt OFR; allmän kommunal 

verksamhet som omfattar medarbetare inom administration, socialtjänst och många chefer 

inväntas nya kollektivavtal efter den nu påbörjade avtalsrörelsen. 

 

Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare 

Aktiviteter inom ledarutveckling och ledarträning genomfördes under början av 

året. En gemensam chefsdag hölls i början av i mars och en digital chefsinformation 

i början på juni. 

 

Att leda utan att vara chef 

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för förskollärare om att leda andra 

vilket är centralt i förskolläraruppdraget. 

 

Förändrad organisation av kost och lokalvård 

HR har varit delaktig i förberedelsearbetet för omorganisationen av kost - och 

lokalvård som trädde i kraft 1:a augusti. 

 

Kompetensförsörjning inom skolan  

Enligt kollektivavtalen med lärarorganisationerna ska arbetsgivare, fack och 

medarbetare göra ett lokalt arbete utifrån kompetensförsörjningsbehovet. Arbetet 

tillsammans med skolan påbörjades under våren men fick skjutas upp p g a 

pandemin. 

 

Verktyg för att rapportera tillbud och arbetsskador 

Ett digitalt verktyg har införts för att rapportera arbetsskador och tillbud samt som 

även är ett stöd för arbetsmiljöarbetet. 

 

Revidering av pensionspolicy 

Revidering i samarbete med KPA Pension påbörjades under våren men blev 

försenad också med anledning av pandemin. Ett reviderat förslag till pensionspolicy 

kommer att presenteras under hösten. 

 

Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt 

rekrytering. 

HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i dessa frågor är ett 

ständigt pågående arbete. 
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Aspirantprogram för potentiella chefer 

Kommunen har två deltagare i det nu årliga chefsaspirantprogrammet för 

kommunerna i länet. Programmet påbörjades men pausades under våren och 

kommer att återupptas under 2021.  

 

Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket 

I början på mars medverkade kommunen med representanter från skolan på en 

karriärdag för lärare och förskollärare på Mälardalens högskola.  

 

Sjukfrånvaro 

Korttidssjukfrånvaron ökade i takt med att vi fick skärpta restriktioner om att inte arbeta vid 

minsta symptom på sjukdom vilket inte var oväntat. Vi såg en markant ökning under februari 

och mars men därefter minskade korttidsjukfrånvaron till att efter sommaren vara på samma 

nivå som i augusti 2019. Långtidsjukfrånvaron har minskat under perioden och i augusti var 21 

personer långtidssjukskrivna. 

 

Till och med augusti var den totala sjukfrånvaron 8,01 % varav långtidssjukfrånvaron var 29,53 

%. I mars var sjukfrånvaron som högst med drygt 12 %.  

Sett till hur många medarbetare som var borta varje dag under perioden så var det 37 personer i 

korttidssjukfrånvaro och 31 personer i långtidssjukfrånvaro.  

Under motsvarande period 2019 var den totala sjukfrånvaron 6,1 % varav långtidssjukfrånvaron 

var 29 % av denna. 

 

Personalrörlighet 

Under januari till och med augusti slutade 60 tillsvidareanställda medarbetare och 69 

medarbetare anställdes tillsvidare.  

Personal  

Fr o m mitten av januari till mitten på april var den ena HR-specialisttjänsten 

vakant. I april fick vi en ny medarbetare till HR-avdelningen. 
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Kansliet 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har aktualiserat frågan kring möjlighet att delta i politiska sammanträden på distans 

och frågan utreds av SKR. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens och nämndernas 

arbetsordningar färdigställs under hösten och anpassas för att möjliggöra detta när teknisk 

lösning finns. Projektet kring dokumentreda fortsätter och är beroende av tidsplan för nytt 

intranät för att komma vidare med utvecklingsarbetet av styrande dokument. Arbetet med 

informationshanteringsplanerna tar fart under hösten nu när struktur för innehåll är klar. 

Digitaliserad möteshantering i diariesystemet w3d3 färdigställs under 2020 med start för 

samtliga 2021. Kanslicheferna i KAK har inte setts sedan i våras men arbetar just nu med 

riktlinje för behandling av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen GDPR. GDPR-

arbetet fortsätter också under hösten med utveckling av arbete med konsekvensanalyser och 

incidentrapportering samt implementering av dessa. 

Personal  

Kansliavdelningen har fyra anställda fördelade på en chef, en nämndsekreterare/registrator för 

socialnämnden, en arkivassistent/administratör och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas 

även 0,5 tjänst som nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden. Kansliet är 

nu fullt bemannat men har haft pågående sjukskrivningar fram till och med juni. 

Utvecklingsarbetet har därför haft ett lägre tempo än planerat, men beräknas ta fart efter 

sommaren. Lönesättningen på avdelningen ses över i förhållande till nuvarande arbetsuppgifter 

i samband med genomförda medarbetarsamtal och kommande lönerevision då arbetet i vissa 

fall ändrat karaktär. Detta arbete inväntar centrala löneförhandlingar som är försenade på grund 

av Covid-19. 

Jämställdhetsarbete 

Alla anställda är kvinnor, samtliga arbetar heltid. Vi eventuell rekrytering finns medvetenhet 

om att det idag är sned könsfördelning.  Arbetsfördelningen har setts över 2020, omfördelning 

av arbete har gjorts och utvärdering av detta sker i medarbetarsamtal senare under året. 

Miljöarbete 

2020 blev året då vi utifrån beslut i styrelser och nämnder i december 2019 slutade skriva ut 

alla handlingar för arkivering och övergick till digital ärendehantering. Detta sparar mycket 

papper, och i slutet på året kommer vi göra en avstämning av beställningsmängden jämfört med 

tidigare år. 

Ekonomi  

Inga avvikelser. 
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Kultur och fritid 

Väsentliga händelser 

 

Kultur och fritid 

Knutsdansen på Stortorget lockade både barn och vuxna ca 50 tal besökare. Ett kulturliv för alla 

kväll arrangerades i januari, för de som är engagerade konstnärer eller i kulturföreningar i 

Kungsör. ca 35 personer deltog. Deltagarna fick bland annat en genomgång av Ett kulturliv för 

alla musik, konst och teater. Samt lyssna och delta i en workshop på temat Varför samverka? 

med Anders Westin från Coompanion.  

 

Flera av vårens planerade evenemang har på grund av det rådande läget blivit uppskjutna på 

framtiden eller inställda.  

 

Valborgsmässofirandet I möjligaste mån ställer vi om och inte in evenemang. Så blev vårt 

valborgsmässofirande digitalt. Vårtalet av Ida-Maria Rydberg näringslivschef spelades in i 

förväg. Även Kultur, idrotts och hedersstipendierna delades ut till var och en. Stipendiaterna 

tillkännagavs i den digitala sändningen som också bjöd på musik av Anneli ” Pandora” 

Magnusson. 

 

På anläggningarna uppdaterar vi låssystemen digitalt till bricksystem plus att vi har utökat 

larmet i sporthallen. Vi har haft ett flertal föreningsmöten både fysiska och på senare tid 

digitala. Tre kommungemensamma elevråd har vi varit delaktiga i. Framtidsdag gällande 

lokalutredning i samarbete med KKTAB. 

 

Under sommaren har vi tillsammans med säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén och i 

samverkan med föreningslivet anordnat trygghetsvandringar fredagar och lördagar under 

sexveckor. 

 

Under våren har vi tagit fram ett ekonomiskt åtgärdspaket riktat till föreningslivet i samband 

med Covid-19. 

 

Sollentuna handbollsklubb har för femte året i rad lagt sitt träningsläger i Kungsörs sporthallar. 

133 ungdomar plus ledare har bott och ätit i Kung Karls skola, ett mycket lyckat samarbete 

mellan skolan, skolköket och kultur- och fritid. 

 

Under sommarmånaderna har vår kultur- och evenemangssamordnare varit utlånad till 

näringslivsenheten på heltid. Detta på grund av att det rådande läget har inneburit ökat tryck på 

näringslivsenheten och många inställda evenemang. Inom ett kulturliv för alla –konst har vi 

uppdragit åt Sarah Vegna att göra två konstnärsporträtt. Samt några kortare filmer om 

konstnärer i Kungsör. Dessa kommer att visas på Kulturveckan på biblioteket.  

 

Även en utställning kommer att visas i tre skyltfönster längs Drottninggatan. Projektet Ett 

kulturliv för alla konst är inne på sitt sista år. Därefter tar ett nytt konstprojekt tillsammans med 

regionen vid: ASK – Arbetsfält för samtida konst. 

 

Bibliotek 

Kungsörs bibliotek ingår i ”Bibliotek i Västmanland” ett samarbete mellan folkbiblioteken i 

Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och 

Surahammars kommun, Västerås stad samt Region Västmanland. Genom att samarbeta 

använder vi våra resurser mer ändamålsenligt samtidigt som vi kan ge bättre service och utbud 

för dem som använder biblioteket. Invånarna i Västmanland har tillgång till hela länets 

biblioteksutbud och kan låna, återlämna och reservera på alla bibliotek i Västmanland. 
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Biblioteksverksamheten består av runt 160 medarbetare på 25 bibliotek och 3 

bokbussverksamheter runt om i länet. 

 

Under de åtta månaderna som gått har vi fått ställa in flera aktiviteter/program men vi har också 

lyckats ställa om till digitala program som biblioteket visar på Kungsör Tuben på YouTube. 

Sammanlagt har det producerats 12 produktioner. Ett av inslagen har visats 905 gånger. 

Produktionerna innehåller pyssel för barn-och ungdomar, boktips och intervjuer.  

 

I juni beviljade Statens kulturråd Kungsörs bibliotek 400 00 kr för verksamhetsutveckling. I ett 

gemensamt utvecklingsprojekt med biblioteket i Skinnskatteberg vill de två biblioteken 

undersöka begreppet "Makerspace". Ny och gammal teknik i ett cirkulärt miljötänk. Två 3D-

skrivare placeras på biblioteket för invånarna i Kungsör. Det går att boka tider för att lära sig 

använda 3D-skrivarna och skriva ut från dem. Biblioteket fortsätter med Videobloggen 

"Kungsör Tuben" där Kungsörs invånare är medproducenter till att göra kulturprogram som 

sänds digitalt. I augusti 2021 blir det förhoppningsvis en berättarfestival med bred anslutning 

och samverkan av föreningarna i Kungsör. 

 

Under de åtta första månaderna har biblioteket besökts av 2731 meröppet-låntagare 26 494 

besökte biblioteket under öppettider med personal.  

 

Barn- och ungdomsavdelningens statistik 2020 (maj-augusti) 

Förskolegrupper som kommer och lånar före kl. 12.00 

21/8 Pralinen (1 barn + 1 personal) 

Depositioner till vårdcentralen, mödravårdscentralen, BVC och folktandvården 

Juni: uppskjutet på grund av Coronaviruset. 

Augusti: 53 böcker   

Bokprovning – förskolan 

Information om bokutgivning som riktar sig till pedagoger på förskolan. Utställning samt 

utdelning av litteraturlistor med förteckning över presenterade böcker. 

18/5 och 19/5 Bokprovning VT 2020  

Kl. 09.00 – 11.00 båda dagarna Inställt på grund av Coronaviruset. 

Sommarlovsaktivitet 

Sommarläspass för barn 6 – 15 år från 1 juni till 31 augusti. Man fick först läsa 4 valfria böcker 

för att få en bok i gåva.  

Antal utdelade böcker: 12 st. 

Plocka ihop böcker till grundskolan (på förfrågan) 

14/8 F-klassen Stallbacken på Hagaskolan tema kompisar, börja skolan: lånade 9 st. 

31/8 F-klassen Stallbacken på Hagaskolan tema myror, olika insekter både bilderböcker och 

faktaböcker ca. 16 st. 

Inga BVC-träffar på Biblioteket på grund av corona-läget.  

Tävlingar: 1 Fågelquiz, 2020-05-05– 2020-08-18, 34 inlämnade svar, 12 utdelade priser 
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Vuxenaktiviteter statistik (maj-augusti) 

Boken-kommer-service: Bokdepositioner till äldreomsorgen, särskilda omsorgen, LSS och till 

enskilda låntagare har skett kontinuerligt 39 ggr 

Information om bibliotekets nya talböcker med annotation till Taltidningen har skett månadsvis 

Telefonintervju –1 g.  Inspelning till taltidningen: Sommarboktips  

Fjärrlån 23 st  

Medietips (vuxenmedier) på Facebook   

Bokfrukost: Bokprat/boktips med fika och smörgås för allmänheten. 29 maj: Inställt p g a 

Corona. Fick hämta varsin tygpåse med boktips samt gåvobok istället. 

Försäljning av utgallrade vuxenmedier under vår/sommar 

Konsumentvägledning statistik (maj-augusti) 

Externa utbildningsinsatser:  

Registrerade ärenden: 13 

Ärenden fördelat på kvinnor/män: 7 kvinnor/6 män 

Kontakttillfällen: 1 

Per telefon: 12 

Per E-post: 2 

Besök: 4 

 

Personal  

Hög sjukfrånvaro under en period på biblioteket som vi har löst med att flytta personal från 

badhuset. Organisationsförändringar i samband med uppstart av Serviceenheten. 

Jämställdhetsarbete 

Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till 

biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får 

bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till internet eller visa på olika digitala 

samhällstjänster. 

Miljöarbete 

Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig 

elektronik.  

Kvalitet 

Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och 

gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter.  SCB:s medborgarundersökning visar att 

biblioteket ligger i topp. 

Ekonomi  

Kultur, fritid och bibliotek följer budgeten. 
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Serviceenheten 

Väsentliga händelser 

200801 bildades Serviceenheten vars uppdrag är att servar kommunen med kost och alla 

städrelaterade tjänster. Enhetens verksamheter är geografiskt sätt utspridd på 2 produktionskök, 

4 mottagningskök, en mattransportbuss och cirka 40 städobjekt. Serviceenheten består utav två 

enheter, kostenheten och lokalvårdsenheten.  

 

Kostenheten ansvarar för att tillaga och servera näringsrikmat till kommunens förskolor, skolor, 

äldreboenden och till hemmaboende med biståndsbeslut för matdistribution. Produktionsköken 

är placerade på Kung Karl och Malmbergaskolan sedan finns det fyra mottagningskök 

placerade på Servicehuset Misteln samt Haga-, Väster och Björskogskolan. 

 

Lokalvårdsenheten har som mål att hålla kommunens invändiga miljöer på en god nivå för alla 

brukare och besökare, att vara en öppen och initiativrik organisation och aktivt bidra till 

utveckling och förändring. Städytan är cirka 35,000 kvadratmeter fördelat på cirka 40 objekt 

inom kommunen. 

 

Chef för Serviceenheten har arbetat tillsammans med konsult från Borago. De har intervjuat 

chefer på städobjekten, gjort verksamhetsbesök samt skrivit fram underlag för hur den nya 

lokalvårdsenheten ska utformas. Stort fokus har vart på att få ihop den nya 

lokalvårdsorganisationen och samtidigt skapa möjlighet för medarbetarna både i kost- och 

lokalvårdsverksamhet att vara delaktiga. Chef för serviceenheten har haft workshop med 

ekonomienheten för att skapa budgetunderlag till kommande år. 

 

Kostenheten 

Kontinuitetshanteringsplan gällande krismat verkställdes i mars. 

 

Tagit över mattransporten av matlådor från hemtjänsten hos de invånare som endast har 

matdistribution.  

 

Infört digitalt matbeställningssystem Mashie inom äldreomsorgen. Arbetet fortsätter för att 

kvalitetssäkra rutiner och lathundar.  

 

Covid -19  

• Anpassat rutiner och arbetssätt i och med Covid - 19 i samhället 

• Lunchtiderna är justerat för att minska antalet personer i matsalen samtidigt. Upplevelsen 

är att barnen har fått en lugnare måltidsmiljö och äter bättre   

• Borden i matsalarna försågs med informationsmaterial om handhygien och rekommenderat 

avstånd   

• Matsalar möblerades om och/eller utökades 

• Bestick diskas oftare 

• Salladsbuffén läggs upp i mindre portioner och fylls på oftare 

• Vid påfyllning av dryck/mat tas nytt glas/tallrik 

Matpriserna inom äldreomsorgen uppdaterades i samarbete med Socialchef. 

 

Ny kökschef anställdes och började 1/8, denne är också måltidsutvecklare. Som 

måltidsutvecklare läggs fokus på att ge kunden en bra måltidsupplevelse där kvalitén kommer 

fram både i smak och måltidsmiljö. 
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Översyn och uppdatering av matsedlar samt översyn och uppdatering av rutiner och 

kvalitetskontroller är påbörjat. 

 

Lokalvårdsenheten 

Informationsmöten för medarbetare, chefer och fackförbund inför att Serviceenheten ska startas 

upp. Lika så har kompetensutveckling via Borago skett för lokalvårdarna. 

 

Workshops för lokalvårdarna utfördes i juni och augusti med syfte att: 

• -Få dem delaktiga i uppstarten av den nya organisationen 

• -Göra kompetensutbyte med varandra  

• -Skapa ”Vi känsla” 

1/8 började lokalvårdsledaren. 

 

Arbetskläder beställs och utformas för att få en igenkänningsfaktor i ”vi är lokalvårdsenheten”. 

 

Kompetensinventering utförs hos lokalvårdarna för att kunna identifiera eventuella behov av 

kompetensutveckling.  Uppföljning av PRYL utbildning utförs också.  

 

Rutiner tas fram och uppdateras för att det ska vara lika för att lokalvårdare. 

Personal  

Totalt är det 37 kvinnor och 5 män som är tillsvidareanställda. Vilket innebär att 89 % är 

kvinnor och 11 % är män.  

 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro kostenheten januari – augusti  

I och med Covid -19 i samhället och striktare sjukskrivningsrutin kunde en ökning av 

korttidsfrånvaron ses under våren. Korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse med årets första 

månader. Det har vart en långtidssjukskrivning under sommaren.  

 

Kostenheten sjukfrånvaro  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Jan-april 

2018 

8,47  6,69 %  9,93 % 

 

Sjukfrånvaro lokalvårdsenheten augusti 

Siffror i procent går inte att utläsa pga. alla anställningar inte är överflyttade i det digitala 

systemet. Uppskattningsvis har korttidsfrånvaro vart relativt låg. Det finns två pågående 

långtidssjukskrivningar.  

Jämställdhetsarbete 

Vi har en bred mångfald inom Serviceenheten, det är 11 % män 89 % kvinnor anställda. På 

grund av att alla medarbetare inte är samlade under Serviceenheten i det digitala systemet än, 

går det inte att få statiskt fördelat på ålder och kön.  

Miljöarbete 

Kostenheten  

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

växthuseffekten och global uppvärmning. Målet är att sänka CO2e % vilket vi blandanat kan 

göra genom att ändra matvanorna och välja rätt råvaror inom Kungsörs kommun. Alla kök har 

källsortering. Matsvinn som inte kan återanvändas mals ned i avfallskvarn och det skapas 
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bränsle som bland annat kan användas till bilkörning. Mattransportens körschema är utformat 

på ett sätt som minskar onödiga transportsträckor och där med minskar körsträcka samt 

bränsleförbrukningen.  

 

Lokalvårdsenheten  

Målsättningen är att minimera användandet av kemikalier i samband med lokalvård. Det 

innebär inte ett helt kemikaliefritt städ, viss användning krävs för bland annat hygienutrymmen 

och skyddsunderhåll av golv. Kungsörs kommun har medelhårt vatten, 4,5–5 tyska 

hårdhetsgrader. Därför räcker det i regel allt med låga doseringar motsvarande brukslöning eller 

mindre. I professionell lokalvård är det mikroduken eller moppen som gör rent i huvudsak och 

inte den kemiska produkten. Koncentrat ska därför aldrig användas och inte finnas på 

städvagnen. För att minska användandet av kemikalier ska "kemikaliesmarta" golvmoppar 

implementeras i alla städobjekt. Det ska även skapas ”städstandard” som är ett standardiserat 

arbetssätt som beskriver vilken rengöringsduk och vilket medel ska användas till viken yta. 

Förskolor var prioriterade i omställningsarbetet eftersom små barn är känsliga och vistas 

mycket nära golvet. Här uppnåddes målet 2019. Resterande städobjekt ska uppnå målet senast 

januari 2021. 

Ekonomi  

I och med Covid -19 i samhället och striktare sjukskrivningsrutin kunde en ökning av 

korttidsfrånvaron ses under våren och det ledde till ökade vikariekostnader. Köket har inte 

kunnat se något minskat matintag i skolorna och förskolorna trotts ökad frånvaro av barn i och 

med Covid -19 i samhället.  

 

Den pedagogiska måltiden i skolan och förskolan finns det inget budgetmedel avsatt för, vilket 

innebär att det inte finns intäkter kopplat till de portionerna.  

 

Budgetutfall aug lokalvårdsenheten  

Budgetmedel för lokalvårdsenheten är under 2020 inte samlad under Serviceenheten och det 

går där med inte att se ett samlat budgetutfall för augusti månad. Till år 2021 kommer 

budgetmedlet var samlad.  

 

Lokalvårdskostnader kommer att öka under 2020 utifrån en nystartad organisation dvs. 

arbetskläder, arbetsredskap och övriga investeringskostnader som kommer att göras under året. 
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Kommunikation 

Väsentliga händelser 

Enheten har under våren upplevt en ökad belastning på grund av det kraftigt ökade 

informationsbehovet med anledning av coronapandemin. Kommunikationen har styrts om till 

att fokusera på information kring pandemin och hur det påverkar våra verksamheter och 

medborgare. I takt med pandemins utveckling har kommunikationen förändrats till alternativa 

lösningar både via webb, sociala medier, annonser, infartsskyltar och trycksaker.  

Förutom Corona information har vi kommunicerat några större händelser så som, tryggaste 

kommunen i länet enligt SKR och MSB:s årliga undersökning och ”bäst bemötande i Sverige” 

enligt SCB:s medborgarundersökning (delad första plats) och topp i länet gällande hur företag 

upplever servicen i kommunen enligt NKI och första spadtaget för ny VA-ledning mellan 

Kungsör och Valskog. Utveckling av hamnområdet har också kommunicerats. 

 

Tillsammans med utvecklingsenheten har ett platsvarumärkesarbete startats upp med syfte att 

tydliggöra, utveckla och stärka Kungsörs platsvarumärke. Kungsörs kommun är inne i en 

mycket positiv och expansiv utvecklingsfas. Enheten arbetar med att sätta Kungsör på kartan 

och förstärka den positiva bilden av Kungsör både externt och internt. Som ett led i det 

fortsätter enheten även att samverka internt med webbredaktörerna i de lokala verksamheterna 

och externt med kommunikatörerna i Köping, Arboga och Surahammar. Tillsammans med 

socialförvaltningen pågår ett processarbete gällande rutin för att säkerställa att nya trycksaker 

som tas fram har en gemensam identitet som knyter ihop de separata verksamheterna till en 

enhetlig och tydlig avsändare – Kungsörs kommun. Den grafiska profilen är under revidering 

och en ny version planeras att gälla innan året är slut. Det planeras att införas en automatisk e-

postsignatur för samtliga medarbetare. 

 

Externwebben 

Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för webben som är den primära 

kommunikationskanalen. I alla förvaltningar finns webbredaktörer som hjälper 

Kommunikationsenheten att hålla webbsidorna uppdaterade. Den som ansvarar för verksamhet 

ansvarar också för information. Alla myndigheter har fått lagkrav på sig att 

tillgänglighetsanpassa sina webbplatser. Från slutet av september måste en 

tillgänglighetsredogörelse finnas som beskriver vilka delar som uppfyller kraven och vad som 

behöver åtgärdas. Ett arbete har påbörjats där webbens tillgänglighet ses över enligt nya lagen. 

 

Sociala medier 

Kungsörs Facebook-sida fungerar som ett bra komplement till webben. Andelen som följer 

kommunens sida på Facebook fortsätter att stadigt öka. Från 2018 personer den 1 januari, till 

2176 personer den 31 augusti. Eftersom en större räckvidd ses som positivt arbetar 

kommunikationsenheten aktivt med att bjuda in till att följa sidan bland de personer som är 

aktiva på Kungsörs sida. Sidans följare är engagerade och hjälper gärna till att dela information 

vidare. Inläggen har under våren haft stort fokus på Corona relaterad kommunikation, såsom 

hur kommunen arbetar med pandemin och samhällsviktig information. Kommunen har också 

en sida på LinkedIn för att synliggöra Kungsör för nya medarbetare eller företagare att vilja 

etablera sig i Kungsör. Näringslivschef har fått tillgång till att publicera inlägg på Facebook och 

LinkedIn. 

 

Kommunkontakt 

Kommunkontakt berättar om viktiga beslut, lyfter fram olika verksamheter, berättar om 

aktiviteter som är på gång osv. Informationen samlas in från verksamheterna. Två nummer av 

Kommunkontakt har distribuerats till boende och företag i kommunen, i mars och juni. 
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Intranätet 

Nuvarande lösning är föråldrad och uppdateras inte längre av leverantören. Under hösten 

påbörjar Kungsör arbetet med ny intranät-plattform. Planen är att tillsammans med VMKF, 

Arboga, Köping och Surahammar ta fram en gemensam intranät-plattform i samma 

webbpubliceringssystem som de externa webbplatserna använder idag. Syftet är att 

kostnadseffektivt skapa och förvalta moderna intranät i en teknisk miljö som är enkel och snabb 

att jobba i. I en gemensam intranätplattform kan medlemskommunerna dela resurser, 

information, kommunicera och nätverka över organisationsgränserna vilket gynnar samverkan. 

Arboga lanserar nytt intranät 2020. 

 

Fördjupad samverkan 

Samarbetet inom kommunikationsområdet mellan Kungsör, Arboga och Köping hålls levande. 

Kommunikatörerna i alla tre kommuner ser stora fördelar med att träffas regelbundet, 

samarbeta och samordna verktyg och system. Under våren utökades samverkan med Arboga 

genom delad beredskap kring coronapandemin. 

 

Bomässan 2020 

På grund av rådande pandemi är årets bomässa inställd. 

 

Kriskommunikation 

Kommunikationsenheten arbetar aktivt med kriskommunikation och medverkar på 

kommunledningens avstämningsmöten kring coronapandemin. Arbetet omfattar intern och 

extern kommunikation samt omvärldsbevakning såsom att följa händelseutveckling och 

myndigheter. Under våren medverkade kommunikationsenheten på digitala 

Kommunikationssamordningsmöten med länets kommunikatörer. Enheten hade också 

regelbundna avstämningar med kommunikatörerna i Köping och Arboga.  

Enheten rapporterar kontinuerligt in övergripande lägesbild för kommunen samt kommunikativ 

lägesbild till Länsstyrelsen. Kommunikationsenheten och inbjudna webbredaktörer medverkade 

på SKR:s webbkonferens kring Kriskommunikation i mars. 

 

Kultur och turism 

I början på året distribuerades broschyren Kultur- och fritidsguiden 2020/2021 till alla hushåll i 

Kungsör. I takt med pandemins utveckling har kommunikationen förändrats till alternativa 

lösningar både via webb, sociala medier, annonser, infartsskyltar och trycksaker. Under året har 

enheten producerat evenemangsprogram för vår och höst. En ny broschyr över Kungsörs leder 

har producerats.  

Personal  

Enheten består av två kommunikatörer. 

Jämställdhetsarbete  

Enheten har jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv i ständig åtanke i allt 

kommunikationsarbete. 

Ekonomi  

Kommunikationsenheten håller budget. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten, SN 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lägesrapport fördjupad samverkan  
(KS 2020/107) 

 
 

Socialnämnden har lämnat en avrapportering gällande arbetet med 
fördjupad samverkan.  
 
Socialchef Lena Dibbern rapporterar att arbetet med förslag till 
samarbete kring  
- medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) och  
- sjuksköterskor kvällar, helger och nätter  
 
inte blir klart i höst då Arboga kommun inte har full bemanning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• protokoll från socialnämnden 2020-09-22 § 81 
 
 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten och lägger den till 

handlingarna 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-09-22  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 81 
Lägesrapport fördjupad samverkan  
(SN 2017/179) 
Socialchef Lena Dibbern rapporterar att arbetet med förslag till 
samarbete kring  
- medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) och  
- sjuksköterskor kvällar, helger och nätter  
 
inte blir klart i höst då Arboga kommun inte har full bemanning. 

 
Beslut Socialnämnden tackar för lägesrapporten 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
budget- och bokslutsberedningen 2021 (KS 
2020/328) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-
trädestider för kommunstyrelsen och budget- och 
bokslutsberedningen 2021. Förslaget innebär att styrelsen som grund 
sammanträder fjärde måndagen i månaden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-10 

 
Beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar 

2021 till: 
 
25 januari,  
22 februari,  
29 mars,  
26 april,  
31 maj,  
21 juni,  
30 augusti,  
27 september,  
25 oktober, 
15 november   
13 december 
 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget 
annat beslutas. 
 
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås 
under 2021 vara: 
Bokslutsberedning – 8 mars (kl. 8.30-12.00), 24 maj (kl. 13.00-
15.30) och 11 oktober (kl. 08.30-12.00) 
Budgetberedning – 8 mars (kl. 13.00-16.30) 10 maj (kl. 8.30-15.00) 
och 1 november (kl. 13.00-16.00) 
Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider 
efter kommunstyrelsens tider. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-09-10 KS 2020/328 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare Kommunfullmäktige 
Kanslichef Josephine Härdin  
  

 
 
 

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 sammanträdestider 2021 
Under de senaste åren har kommunstyrelsen sammanträtt den fjärde måndagen i 
månaden och kommunfullmäktige två veckor efter kommunstyrelsen. Den 
parlamentariska kommittén för politisk organisation föreslår att 
kommunfullmäktigemöten planeras samtliga månader utom juli och augusti.  

• Kommunfullmäktige – 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14 
juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 29 november (budgetsamman-
träde)  

• Kommunstyrelsen – 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 
juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 15 november (budgetsam-
manträde), 13 december 

 
Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja klockan 18.30 och 
kommunstyrelsen klockan 16.00. Avvikelser kan bli aktuella. 
 
Övrigt 
Presidieberedningen träffas måndagen två veckor före kommunstyrelse klockan 
13.30. 
 
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås under 2021 
vara: 
- Bokslutsberedning – 8 mars (kl. 8.30-12.00), 24 maj (kl. 13.00-15.30) och 

11 oktober (kl. 08.30-12.00) 
- Budgetberedning – 8 mars (kl. 13.00-16.30) 10 maj (kl 8.30-15.00) och 1 

november (kl. 13.00-16.00) 
 
Tider för utskott, övriga beredningar m.fl. beslutas i särskild ordning och vid 
behov.  
 
Nämndernas sammanträdestider bör anpassas efter kommunstyrelsens samman-
trädestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommun-
styrelsen. 
 
 
Claes-Urban Boström Josephine Härdin 
Kommundirektör Kanslichef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
  

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Slutrapport - Utöka antalet ställplatser för 
husbil i Kungsör (KS 2019/319) 
 
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har verkställt uppdraget 
att skapa 4 ytterligare ställplatser för husbilar i gästhamnen.  

Kostnaden beräknades till 53 000 kronor, men den faktiska kostnaden 
blev 29 393 kronor vilket nu har fakturerats kommunen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från näringslivschef Ida-Maria Rydberg  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 137 
• Slutrapport från KKTAB 2020-10-06 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23  12 
  

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 137 
Utöka antalet ställplatser för husbil i Kungsör 
(KS 2019/319) 
Under de senaste åren har en typ av enklare camping/uppställnings-
plats för i huvudsak husbilar blivit vanligare. I Kungsörs kommun 
har vi två iordningsställda ställplatser för husbilar vid vår Gästhamn 
på Fredsgatan. Turismansvarige i Kungsörs kommun ser nu att 
behovet av ställplatser ökar, redan idag parkerar husbilar på andra 
parkeringar tillfälligt över natten, då de två platserna som finns 
redan är upptagna. 
 
Tekniska kontoret har gjort en utredning om möjligheterna för 
ytterligare ställplatser, i direkt anslutning till de befintliga 2 vid 
Kungsörs Gästhamn (Fredsgatan). Utredningen visar att det med 
vissa åtgärder finns utrymme för 4 ytterligare ställplatser. Det skulle 
ge totalt 6 ställplatser för husbil i Kungsör.  
 
Fler ställplatser är en del i utvecklingen av besöksnäringen i Kungsör. 
Vi vill med fler ställplatser bidra till att öka antalet besökare och även 
antalet gästnätter på camping och boenden i Kungsör. 

Arbetena kan genomföras i egen regi via KKTAB och kostnaden för 
detta är beräknad till 53000kr. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från näringslivschef Ida-Maria Rydberg  
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar kommundirektören får i uppdrag att 
verkställa framtagandet av fyra nya ställplatser från KKTAB till en 
maximal kostnad om 53 000 kr. Finansiering sker inom ramen för 
kommunstyrelsens driftbudget 2019. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, Jennie Ström, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Slutrapport medborgarförslag  
– Ny lekpark i Valskog (KS 2019/169) 
Jennie Ström föreslog i ett medborgarförslag att en ny lekpark i 
Valskog byggdes som en knutpunkt för en växande kommundel. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB hade ärendet på remiss och 
föreslog planerade åtgärder till den befintliga lekplatsen. 

 
 Kommunfullmäktige beviljade sedan medborgarförslaget enligt 

KKTABs förslag och avsatte 115 000 kronor till investeringen och 
10 000 kronor i årlig driftkostnad. 

 
 Kungsörs KommunTeknik AB har nu återrapporterat uppdraget 

som är utfört och fakturerat kommunen med 127 685 kronor för 
faktiskt kostnad.  

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-05-03 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 91 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl, KKTAB 

2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21, § 144 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-29 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-08 § 55 
• Slutrapport från KKTAB 2020-09-17 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för återrapporten 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-06-08  25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, Jennie Ström, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 55 
Investering och svar på medborgarförslag  
– Ny lekpark i Valskog (KS 2019/169) 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att en ny lekpark i 
Valskog byggs som en knutpunkt för en växande kommundel. 

 
 Kommunstyrelsen föreslog i sitt beslut i oktober 2019 att förvalt-

ningen skulle ta med förslaget om investering i budgetprocess 
2020 för prioritering gentemot övriga investeringar för att efter 
detta återkoppla till förslagsläggaren.  

 
 Inför detta beslut hade Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) i 

ett yttrande noterat att de under 2020 planerat att tillföra lekplatsen 
i Valskog en tjädergunga, ett lekhus och ytterligare något mindre 
lekredskap. De föreslog att 115 000 kronor skulle tillföras KKTAB 
i investeringsmedel för att uppföra en kombilek.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att in-

vesteringen fanns med till budgetberedningen och i beslutsunder-
laget till kommunfullmäktige och behandlades positivt men så i 
själva beslutet så fanns det inte med längre. Beslutet bör därför 
korrigeras. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-05-03 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 91 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl, KKTAB 

2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21, § 144 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-29 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) och Stellan Lund (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktig kompletterar tidigare investeringsbeslut med 

en investering för en upprustning av lekplats i Valskog. För inves-
teringen avsätts maximalt 115 000 kronor och en årlig driftkost-
nad med 10 000 kronor. 

 
 I och med detta förklaras medborgarförslaget beviljat. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen  2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

SN, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Slutredovisning investering – Bilar till hem-
tjänsten (KS 2020/40) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2020 investeringen Bilar till 
hemtjänsten. Av beslutet framgår också att en slutredovisning ska 
göras till kommunstyrelsen när den genomförts. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till slutrapport. Av 
den framgår att 
- investeringen slutade på 455 512 kronor 
- den beviljade investeringen för två bilar var 500 000 kronor  
- del som av investeringen som inte använts återlämnas till 

kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-25, § 23 
• Socialförvaltningens slutrapport 2020-09-14 
• Protokoll från socialnämnden 2020-09-22 § 78 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-09-22  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 78 
Slutredovisning investering – Bilar till hem-
tjänsten (SN 2020/17) 
Kommunstyrelsen beviljade i februari 2020 investeringen Bilar till 
hemtjänsten. Av beslutet framgår också att en slutredovisning ska 
göras till kommunstyrelsen när den genomförts. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till slutrapport. Av 
den framgår att 
- investeringen slutade på 455 512 kronor 
- den beviljade investeringen för två bilar var 500 000 kronor  
- del som av investeringen som inte använts återlämnas till 

kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-25, § 23 
• Socialförvaltningens slutrapport 2020-09-14 

 
Beslut  Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för 

investeringen ”Bilar till hemtjänsten” som sin egen och överläm-
nar den till kommunstyrelsen. 
 

 



 

 
SLUTREDOVISNING Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-09-14 SN 2020/40 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Avdelningschef Kenneth Pettersson  
  
 
 
 

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

Slutredovisning investering – Bilar till hemtjänsten 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2020, § 23, att bevilja investeringen 
bilar till hemtjänsten (dnr KS 2020/40). När investeringen genomförts ska en 
slutredovisning göras till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden fick ianspråkta 500 000 kronor för investering i två bilar till hem-
tjänsten. Avskrivningsmedel tillfördes nämnden under avskrivningstiden fem år. 
 
Nu när investeringen är slutförd konstateras att investeringen landade på 455 512 
kr, det vill säga innanför investeringsram.  

 
Den del som av investeringen som inte använts, 44 488 kr, återlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Verksamhetsnytta 
Förvaltningen köpte två Kia Niro laddhybrid som levererades 2020-09-08 
 
Med de två extra bilarna kan hemtjänsten utföra insatserna bland annat utan att 
boka poolbil samt att kunna få ihop planeringen av personal på ett effektivare 
sätt. Restider minskar så fler insatser kan göras på kortare tid och vi kan leva upp 
till servicedeklarationerna på ett bättre sätt. Planeringen för bilarna blir också mer 
optimalt.  
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för investeringen 
”Bilar till hemtjänsten” som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Kenneth Pettersson 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26    
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektören, servicechef, hr-chef, 
näringslivschef, Mirja Gångare VMKF, ekonomichef 

Utdragsbestyrkande 

 

§  
Internkontrollplan 2021 för kommunstyrel-
sens förvaltning (KS 2020/) 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Ett större arbete i workshopformat genomfördes med 
kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
ledningsgrupp 2019 för att lägga grunden för valda områden under 
denna mandatperiod. Förvaltningen gör sedan en årlig riskanalys 
där eventuella nya kontrollmoment definierats och värderats 
utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på 
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och 
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan. 
 
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs 
efter beslut av verksamhetsansvarig uppgift om  
- hur och när kontroll ska ske 
- vem som ska göra den och  
- vart resultatet ska rapporteras 
 
Dessa uppgifter redovisas i detalj i uppföljningen. 

 
 Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings utkast till internkontrollplan 2020-
10-06 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2021 ska genom-
föras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet 
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut. 

  



Kungsörs kommun 
Kanslichef Josephine Härdin UTKAST INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2021 2020-10-06 

Verksamhetsområde Kommungemensam 
 
(Ja= ska finnas i alla 
nämnders planer) 

Vad kan hända---- Metod 
 

Serviceenheten, måltid Nej Sjuka matgäster Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs 
vid samtliga mottagnings- och tillagningskök 

Serviceenheten, måltid Nej Sjuka matgäster, kan leda till dödsfall Hantering av specialkost 
Kontrollera att riktlinjerna enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer och den lokala måltidspolicyn 
följs. 

Ekonomi Ja Mutor har mottagits i samband med 
upphandling 

Kontroll av upphandlingsprocess, exakt metod 
utvecklas senare av ekonomiavdelningen 

Ekonomi Ja Överklagad upphandling, hade ej gått rätt 
till 

Kontroll av upphandlingsprocess, exakt metod 
utvecklas senare av ekonomiavdelningen 

HR Nej Sjukfrånvaropolicyn följs  
 

Respektive chefs ansvar. HR utvecklar 
stickprovskontroll   

HR Nej Rätt lön  
- Rätt lön till rätt person samt att 

avdrag görs vid frånvaro 

Respektive chefs ansvar att följa upp efter varje 
löneutbetalning via Qlikview. HR utvecklar 
stickprovskontroll.  

HR Ja Negativ trend, medarbetarna slutar.  Via jämförelse personalomsättning ? HR utvecklar 
HR Nej  Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 
Respektive chefs ansvar. Uppföljning av HR-
avdelningen genom enkät kvartal 1  

Kansli Ja Delegering 
 

Kontroll om delegationsbeslut är korrekt redovisade 
till nämnd. 

Näringsliv Nej Diskriminering sker (vissa företag gynnas) Utvecklas senare av näringslivschef 
Krisberedskap Nej Samhällsviktiga verksamheter fungerar 

inte, kan leda till dödsfall 
Att identifierad samhällsviktig verksamhet har en 
kontinuitetshanteringsplan som är max ett år 
gammal. 
Beredskapssamordnare kontrollerar. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Berörda delegater och ersättare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av kommunstyrelsens delega-
tionsordning (KS 2020/) 
Kommunstyrelsens förvaltning har sett över gällande 
delegationsordning. Behov finns att justera den gällande: 
 
• kommunchef som numer betitlas kommundirektör enligt 

kommunallagen,  
• delegation gällande miljöfrågor enligt plan- och bygglagen,  
• maximal tid för avgångsvederlag,  
• justeringar av delegater gällande del B1, B2 (fast egendom och 

trafikärenden) 
 
Ändringar är gulmarkerade i underlaget. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-01 
gällande miljöbedömning jämte förslag till reviderad 
delegationsordning 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar den förslagna reviderade delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, § 195 
Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, § 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) 
Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14, § 63 (ärendet ”utse attestanter” utgår) 
Reviderat, efter beslut i kommunfullmäktige 2010-12-13, § 48 (investeringar)  
Reviderad av kommunstyrelsen 2012-02-27, § 30 (lönekartläggning) 
Reviderat av kommunstyrelsen 2012-03-26, § 55 (bl.a. införlivande av kultur- och fri-
tidsfrågor och vissa tekniska frågor) 
Reviderad av kommunstyrelsens 2014-09-29, § 154 (upplåtelse av allmän platsmark, 
trafikfrågor) 
Reviderad av kommunstyrelsen 2016-11-28, § 251 (lägenhetsregister) 
Reviderad av kommunstyrelsen 2017-09-25, § 151 (bl.a. uppdelning i kommungemensam och 
nämndspecifik del) 
Reviderad av kommunstyrelsen 2020-10-26, § XX (kommunchef omdöpt till 
kommundirektör, delegation gällande miljöfrågor enligt plan- och bygglagen, maximal tid för 
avgångsvederlag, justeringar av delegater gällande del B1, B2, ) 
 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där 
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som 
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut 
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.  
 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget 
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras. 
 
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet 
kan ske endera  
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller  
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en 

annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas. 
 
Uppställning av delegationsordningen 
Delegationsordningen är delad i två delar: 
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen) 
B – En nämndspecifik del 
 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvud-
regeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighets-
beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verk-
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samheten. Denna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i 
gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighets-
beslut med V och delegationsbeslut med D.  
 
Den nya lydelsen gäller från och med den 26 september 2017. 
 
Del A – kommungemensam del 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1. Allmänna juridiska ärenden 
A1.1.  Föra nämndens talan inför dom-
stol och andra myndigheter/organ med 
rätt att ingå förlikning m.m. 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd  
 
För talan i personalfrågor 
och fastighetsfrågor finns 
egen delegation. 

A1.2.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar av olika slag 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

För fullmakt i personalfrå-
gor och fastighetsfrågor 
finns egen delegation. 

A1.3.  Yttrande som p.g.a kort remiss-
tid eller ärendets innehåll måste/kan 
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut 

D Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.4.  Avvisa försent inkommen över-
klagan 24 § Förvaltningslagen 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.5.  Utlämnande av allmän handling V Förvaltningschef, 
avdelningschef, 
enhetschef, 
registrator, 
handläggare 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.6.  Avslag på begäran om att lämna 
ut ej arkiverade allmänna handlingar 
eller utlämnande med förbehåll 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.7.  Förordnande av personuppgifts-
ombud enligt personuppgiftslagen  

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A2. Ekonomiska frågor 
A2.1.  Omdisponering inom förvalt-
ningens budgetram 

     

a) Över avdelningsgräns V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

b) Inom avdelning/enhet V Avdelningschef/ 
enhetschef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A3. Avtal och upphandling 
A3.1.  Teckna respektive säga upp 
avtal/kontrakt som inte är av principiell 
betydelse 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Får inte binda kommunen 
vid större åtagande än som 
ryms inom budgetramen. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A3.2.  Direktupphandling till ett värde 
upp till direktupphandlingsvärdet 
(enligt LOU) vid varje tillfälle 

D Förvaltningschef  Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Efter konkurrensutsättning 
och dokumentationsplikt. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4. Personalfrågor 
A4.1.  Anställning av medarbetare inkl. 
överenskommelse om löne- och anställ-
ningsvillkor  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 Lönesätts i samråd med 
HR-avdelningen 

Anställning av förvaltnings-
chef meddelas kommunsty-
relse och aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej  
meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Anställning av förvaltnings-
chef görs efter samråd med 
aktuellt ordförande. 

Anställning av  kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen. 

A4.2.  Ändring av anställningsvillkor V Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. För förvaltnings-
chef även samråd med 
berört presidium.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.3.  Ledighet med lön, andra anställ-
ningsförmåner eller annan anställnings-
form utöver det som anges i lagar och 
avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.4.  Förordnande av förvaltningschef 
under semester, sjukdom o dyl. under 
kortare tid 

D Förvaltnings-
chef 

Kommundirektör Förordnande av kommun-
direktör under semester, 
sjukdom o dyl. se kommun-
styrelsens B-del 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.5.  Uppsägning/avveckling och av-
skedande av medarbetare  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

För förvaltningschef även 
efter samråd med berört 
ordförande. 

Uppsägning/avveckling 
och avskedande av 
förvaltningschef meddelas 
kommunstyrelse och 
aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Uppsägning/avveckling 
och avsked av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

A4.6.  Beslut om avgångsvederlag 
motsvarande max tolv månadslöner vid 
avslut av anställning som alternativ till 
uppsägning 

D Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.7.  Omplacering mellan förvalt-
ningar 

D HR-chef Kommundirektör I samråd med berörda för-
valtningschefer. Enighet 
krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.8.  Disciplinära åtgärder  V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.9.  Avstängning V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.10.  Godkännande av/förbud mot 
bisyssla 

D Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

För ställningstagande till 
bisyssla för kommun-
direktör, se kommunstyrel-
sens B-del 
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A4.11.  Pensionsförmåner utanför 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.12.  Särskild ålderspension enligt 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.13.  Överenskommelse om fort-
löpande facklig tid för fackliga 
förtroendemän 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.14.  Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för fackliga 
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.15.  Antagande av centrala överens-
kommelser rörande förhållandet mellan 
kommunen och arbetstagarnas fackliga 
organisationer 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.16.  Stridsåtgärd, i kommunstyrel-
sens egenskap av kommunens samlade 
personalfunktion 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.17.  Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.18.  Uppsägning av lokalt förhand-
lade kollektivavtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.19.  Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt att 
träffa överenskommelser i rättstvister 
 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

Kommundirektör 
 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.20.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter och träffa 
överenskommelser i rättstvister 

D HR-chef/ 
HR-specialist 

Kommundirektör  

A4.21.  Hantering av frågor enligt 
samverkansavtalet 

V Ansvarig chef   Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.22.  Ställningstagande till arbets-
värdering/lönekartläggning 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.23.  Riktlinjer för fördelning av 
lokala löneutrymmet 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.24.  Fördelning av lokalt löneut-
rymme enligt givna riktlinjer 

V Ansvarig chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A5. Arbetsmiljö 
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A5.1.  Ansvar för arbetsmiljö enligt 
arbetsmiljölagstiftningen 

V Förvaltningschef  Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A6. Miljöansvar 
A6.1.  Ansvar för miljöfrågor enligt 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A7. Kvalitetsarbete 
A7.1.  Ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannivå 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Redovisas vid bokslut 

A8. Övrigt 
A8.1.  Förtroendevaldas deltagande 
kurser och konferenser 

V Ordförande Vice ordförande Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.2.  Anställdas deltagande i externa 
kurser och konferenser  

V Respektive chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.3.  Fastställa förvaltningsorganisa-
tion 

V Förvaltningschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.4.  Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande 
styrelsemöte/nämndmöte 

D Ordförande 1:e vice 
ordförande 
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Del B – nämndspecifik del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

B1. Frågor rörande fast egendom 
B1.1.  Köp eller försäljning av fast 
egendom där köpeskillingen inte 
överstiger tio basbelopp 

D Kommundirektör Teknisk chef  

B1.2.  Utarrendering (liksom byte av 
arrendator) samt upplåtelse av kommu-
nens mark. 

D Tekniska chefen 
(tidigare 
fastighetschef) 

Kommundirektö
r (tidigare 
teknisk chef) 

Efter samråd med kommun-
styrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.3.  Uthyrning av kommunens 
fastigheter (hela eller del av) för en tid 
om högst tre år 

V 

 

Tekniska chefen 
(tidigare 
fastighetschef) 

Kommundirektö
r (tidigare 
teknisk chef) 

Efter samråd med kommun-
styrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.4.  Upplåtelse av allmän platsmark D Tekniska chefen 
(tidigare 
gatuchef) 

Kommundirektör 
(tidigare teknisk 
chef) 

 

B1.5.  Företräda kommunen inför myn-
digheter i ärenden om fast egendom 
samt att ansöka hos myndighet om 
åtgärd rörande fast egendom. 

V Tekniska chefen  Kommundirektö
r  

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.6.  Ge fullmakt till ombud att före-
träda kommunen inför myndigheter i 
ärenden om fast egendom samt att 
ansöka hos myndighet om åtgärd 
rörande fast egendom. 

D Tekniska chefen  Kommundirektö
r  

 

B2. Trafikärenden 
B2.1.  Tillfälliga lokala trafikföreskrifter D Tekniska chefen 

(tidigare 
gatuchef) 

Kommundirektör 
(tidigare teknisk 
chef) 

Enligt trafikförordningen 
(TrF) kap 10, §§ 1 och 14 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.2.  Tillfällig dispens D Tekniska chefen 
(tidigare 
gatuchef) 

Kommundirektör 
(tidigare teknisk 
chef) 

Enligt Trafikförordningen 
(TrF) 13 kap 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.3.  Flyttning av fordon D Tekniska chefen 
(tidigare 
gatuchef) 

Kommundirektör 
(tidigare teknisk 
chef) 

Enligt Lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B3. Ekonomiärenden (utöver de i del A) 
B3.1.  Utförande och bevakning av talan 
för kommunen vid indrivning av 
kommunens utestående fordringar vid 
domstolar, exekutionsmyndighet samt 
övriga myndigheter 

V Ekonomichefen  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.2.  Ge fullmakt till ombud att utföra 
och bevaka talan för kommunen vid 
indrivning av kommunens utestående 
fordringar vid domstolar, exekutions-
myndighet samt övriga myndigheter 

D Ekonomichefen   

B3.3.  Bokföringsmässig avskrivning 
av fordringar 

V Ekonomen för 
kommunstyrel-
sen 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.4.  Nyteckning, omskrivning och 
omsättning av lån inom ram 

D Ekonomichefen   

B3.5.  Likviditetsförvaltning V Ekonomen för 
kommunstyrel-
sen 

 Med beaktande av Policy 
för medelsförvaltning 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.6.  Upptagande av lån (kapitalför-
sörjning) 

 

D Ekonomichefen  Med beaktande av Policy 
för medelsförvaltning 

B3.7.  Ansökan om utsträckning, ned-
sättning, dödande, sammanläggning och 
relaxation av inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom därmed jämförliga 
åtgärder 

V Ekonomichefen  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.8.  Placering av donationsmedel V Ekonomen för 
kommunstyrel-
sen 

 Med beaktande av Policy 
för medelsförvaltning 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.9.  Bidrag till arrangemang/pro-
jekt jämte förlustgarantier för före-
ningsarrangemang (upp till och med 
50 000 kronor vid varje tillfälle) 

D Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

 

B3.10.  Bidrag till föreningar D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäktiges 
antagna regler för kommu-
nala bidrag till föreningar i 
Kungsörs kommun 

B3.11.  Bidrag till studieförbund D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäktiges 
antagna regler för kommu-
nala bidrag till föreningar i 
Kungsörs kommun 
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B3.12.  Lotteritillstånd D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt lotterilagen 

B3.13.  Övertagande av statliga 
bostadslån samt yttrande över sådant 
övertagande. Gäller infriande av 
borgen för bostadsrättsföreningar och 
egna hem 

D Ekonomichefen   

B3.14.  Ackordsuppgörelse i samband 
med borgen 

D Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

 

B3.15.  Omdisponering av budget 
mellan identiteter över förvaltningsgräns 

V Kommundirektör
en 

 Samråd med berörda 
förvaltningschefer 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.16.  Ställningstagande till investe-
ringsobjekt om minst ett prisbasbelopp 
och maximalt sammantaget 100 000 
kronor per nämnd 

D Förvaltningschef   

B4. Personalfrågor (utöver de i del A) 
B4.1.  Förordnande av Kommundirektör 
under semester, sjukdom o. dyl 

D Kommundirektör
en 

Kommunstyrel-
sens ordförande 

 

B4.2.  Övervägande om annan 
anställningsform än tillsvidare-, vikarie- 
eller projektanställning. 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll anmäls 
till kommunstyrelsen 

B4.3.  Överenskommelse om löne- och 
anställningsvillkor för Kommundirektör 

D Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

Samråd med HR-
avdelningen. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.4.  Godkännande av/förbud mot 
bisyssla för Kommundirektör 

D Personalutskottet   

 

Utskottets protokoll anmäls 
till kommunstyrelsen 

B4.5.  Disciplinpåföljd för 
Kommundirektör 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll anmäls 
till kommunstyrelsen 

B4.6.  Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av reglementen, avtal och 
andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt i sådana frågor 
utfärda föreskrifter och anvisningar. 

V HR-chefen/  
HR-strateg 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.7.  Utse operativt ansvarig person 
för säkerhetsarbetet 

D Kommundirek
tören 

 Regler finns i säkerhetspo-
licy och Riktlinjer för sä-
kerhetsorganisationen 

B5. Övriga frågor 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 
 
 
 

Sida 10 (10) 
 

B5.1.  Representation, uppvaktningar 
och avtackningar 

V Kommunfull-
mäktiges ordfö-
rande/ Kommun-
styrelsens ordfö-
rande/ 
Kommundirektör
en/Respektive 
chef 

Kommunfullmäk-
tiges 1:e vice ordfö-
rande/Kommun-
styrelsens 1:e vice 
ordförande/ 
Avdelningschef 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B5.2.  Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska vapen och 
logotype 

    

a) Bifall V Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion 

Kanslichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

b) avslag D Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion 

Kanslichef  

B5.3.  Rätt att skydda kommunala 
rättigheter genom immaterialrättslig 
registrering 

V Kommundirektör
en 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B5.4.  Avslag på begäran om att lämna 
ut arkiverade allmänna handlingar eller 
utlämnande med förbehåll 

D Kanslichef Kommundirektör  

B5.5.  Gallring av handlingar i 
slutarkivet 

D Kanslichefen   

B5.6.  Utfärda anvisningar i intern 
kontroll för kommunövergripande och 
kommunstyrelseinterna processer  

D Kommundirektör
en 

Ekonomichefen Samråd ska tas med kom-
munstyrelsens ordförande 
för att avgöra om beslut ska 
tas i kommunstyrelsen.  

Anvisningar ska innehålla 
beskrivning av organisa-
tion, rutin och uppföljning. 

B5.7.  Beslut enligt lagen om lägen-
hetsregister 

D Tekniska chefen Kommundirektö
r 

Rätt att vidaredelegera 

 
 

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

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer 
i samma ärenden/ ärendegrupper. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-01 KS 2020/ 
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 

Nytt i delegationsordningen 
Särskilt beslut, nya regler om miljöbedömning 
 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning 
till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner 
genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning finns i plan- och 
bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel. Undersökningen motsvarar det som 
tidigare ofta kallats för behovsbedömning. 
 
Undersökningen är den process som ska komma fram till om genomförandet av 
ett förslag till en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller 
inte. För detaljplaner som påbörjas från och med 1 april 2020 ska 
undersökningen genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. Frågan om 
betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut. Om 
undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska miljöbedömas. 
 
Det är kommunen som ska fatta det särskilda beslutet om detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan Miljöbalk (1998:808) 6 kap 7 §. Beslutet ska 
göras tillgängligt för allmänheten. Det framgår inte av lagen vilket organ inom 
kommunen som ska fatta det särskilda beslutet. Boverket anger att beslutet bör 
kunna fattas på tjänstemannanivå.  

 
För Kungsörs kommuns räkning gäller inte reglerna de planer och program som 
redan antagits eller som just nu pågår, men alla kommande planer och program 
ska få en sådan prövning. Huruvida en strategisk miljöbedömning ska göras 
delegeras till en för ändamålet lämplig tjänsteperson.  
  
Miljöbedömningen genomförs, i Kungsörs fall, av upphandlad konsult i samband 
med framtagandet av den plan eller program som beslutats. 



   
  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 

I de flesta kommuner så är det samhällsbyggnadsnämnden eller 
byggnadsnämnden som delegerar uppgiften till en tjänsteperson. I Kungsörs 
kommuns fall är det kommunstyrelsen som har motsvarande roll som en 
samhällsbyggnadsnämnd eller en byggnadsnämnd och skall då också besluta om 
delegationen för den. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delegera det särskilda beslutet om strategisk 
miljöbedömning till Kungsörs kommuns miljöstrateg Theres Andersson. 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2021 – SCB. 
Dnr KS 2020/355 
 
Miljöstrateg Therés Andersson har den 28 augusti 2020 skickat in 
slutrapport till länsstyrelsen för LONA- projektet: 
• Kartkomplettering av naturvårdsprogram 
Dnr KS 2014/394 

 
Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-2022.  
Dnr KS 2019/62  

 
Beviljade trafikanordningsplaner och schakttillstånd till: 
• Sandå Sverige AB – uppställning av skylift på Hornsgatan 6 

och 10 under perioden 16/9 – 16/10 2020.  
Dnr KS 2020/333 

• Mälarenergi Elnät AB – schaktning på Fågelvägen under 
perioden 22/9 – 26/12 2020. Dnr KS 2020/290 

• Tuna förvaltning och entreprenad – schaktning på Torsgatan 
43 under perioden 5/10 2020 – 30/6 2021. Dnr KS 2020/290 

 
Protokoll/minnesanteckningar från: 
• Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2020-09-08 

§ 113 124 
• Protokoll samt bilagor från strategisk regional beredning  

2020-09-04 
• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

2020-09-23 § 68 - 82 
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  
• AV utrustning i Coronatider. Dnr KS 2020/357 
• Församling i Kungsör. Dnr KS 2020/367 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-10-26   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Undertecknade avtal: 

• förlängning av Skafferiavtal med COOP Kungsör och ICA 
Torghallen Kungsör under perioden 2021-01-01- 2022-12-31.  
Dnr KS 2020/360 

• revideringar i Avtal om Kundens användning av Inerastjänster. 
Dnr KS 2020/363 

 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Södertälje - Örebro för Märsta Förenade Åkeriföretag 
AB mellan 2 oktober – 30 december 2020. Dnr KS 2020/4 

 
 
Kommuner och Regioners cirkulär: 
• 20:37 Budgetpropositionen för 2021 och 

Höständringsbudgeten för 2020 
• 20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021 
• 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
• 20:40 Jobb för unga   

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Organ Strategisk regional beredning 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 4 september 2020 

 
Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande 

Lina Eriksson (L) 
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande 
Barbro Larsson (C) 
Lena Johansson (S) 
Tommy Levinsson (S) 
Malin Gabrielsson (KD) 
Heidi-Maria Wallinder (V) 
Ingvar Jonsson (SD) 
Anders Röhfors (M), Arboga, deltar på distans 
Andreas Silversten (S), Arboga, deltar på distans 
Marino Wallsten (S), Fagersta, deltar på distans 
Hans Granlund (V), Fagersta, deltar på distans 
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar, deltar på distans 
Håkan Freijd (M), Hallstahammar, deltar på distans 
Mikael Peterson (S), Kungsör 
Madelene Fager (C), Kungsör, deltar på distans 
Elizabeth Salomonsson (S), Köping, deltar på distans 
Maria Liljedahl (SD), Köping, deltar på distans 
Johanna Odö (S), Norberg, deltar på distans 
Anders Wigelsbo (C), Sala, deltar på distans 
Ulrika Spårebo (S), Sala, deltar på distans 
Lena Lovén-Rolén (S), Skinnskatteberg, deltar på distans 
Kent Pettersson (SD), Surahammar, deltar på distans 
Elisabeth Unell (M), Västerås, deltar på distans 

  
Övriga Anders Åhlund, regiondirektör, deltar på distans 

Maria Linder, regional utvecklingsdirektör 
Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Förvaltningsledning 
Jan Smedjegård, smittskyddsöverläkare, Enheten för smittskydd och vårdhygien 
Åke Tenerz, medicinsk stabschef 
Mattias Damberg, områdeschef, Nära vård 
Arne Andersson, förvaltningsdirektör, Kollektivförvaltningen 
Simon Bölling, verksamhetschef, Ledningsstab 
David Lundgren, strateg, Ledningsstab 
Charlotta Larspers, projektledare län, Näringsliv och kompetensförsörjning 
Lydia Ersberg, utvecklingsledare, Folkhälsa 
Linnea Hasslin, hälsoutvecklare, Folkhälsa 
Fredrik Holst, ekonomidirektör 
Christina Ersson, mötessekreterare 
Cecilia Skanser, mötessekreterare 

  



 PROTOKOLL 23 
 SRB 
  
 2020-09-04 t o m sid 28 

 
 
 

§ 47 Fastställande av föredragningslista 

Beredningens beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga om 

beslut som tidigare fattats av VKL, Västmanlands kommuner och landsting. 

§ 48 Föregående protokoll 

Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2020-06-12 justerats i 
föreskriven ordning. 

§ 49 Justering 

Beredningens beslut 
1. Malin Gabrielsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 50 Nästa sammanträde 

Beredningens beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 09.00. 

§ 51 Minnesanteckningar från samverkansgrupperna 

Bilaga 1 • Samverkansgrupp Barn/unga 2020-05-15 
 

Bilaga 2 • Samverkansgrupp Kultur/idrott 2020-05-29 
 

Beredningens beslut 
1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

§ 52 Uppföljning Covid-19, sjukvård 

Håkan Wittgren inleder med information kring covid-19 i länet. Just nu är väldigt få 
personer i behov av sjukhusvård och ingen har behövt intensivvård sedan slutet av 
juli. Under perioden har ca 2800 smittade identifierats och 182 personer har avlidit. 
Gällande materialtillgång är målsättningen idag att det ska finnas ett lager på tre 
månader för kritisk utrustning. Han nämner även äldrevården och utvärderingar av 
hur pandemin har hanterats där. Slutligen berörs vård som fått anstå under 
pandemin, där målet är att nå ett normaliserat läge inom ett år.  

Beredningen diskuterar bland annat konsekvenser för vårdpersonalen och regionen 
gällande till exempel uppsägningar, sjukskrivningar och kostnader till följd av 
pandemin och hur mycket vård i form av operationer som har fått anstå. Även en 
eventuell risk för medicinbrist diskuteras. 

Jan Smedjegård går igenom antal identifierade fall av covid-19 per vecka sedan i 
mars. Antal positiva provsvar har avtagit stadigt och för närvarande ses inga tecken 
på att antal fall börjar öka igen.  

Beredningen diskuterar hur regionen planerar att gå ut med information om det 
uppstår klusterspridning i en viss kommun. Man tar även upp behovet av att 
kommunicera att faran inte är över, särskilt till unga personer, som annars kan riskera 
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att släppa på restriktionerna när det sänds ut positiva signaler om att smittnivån är 
låg.  

Åke Tenerz informerar kort om provtagning. För äldreboenden sker smittspårning 
och provtagning via vårdcentralen. Barn uppmanas till egenprovtagning för att kunna 
vara i skolan även om de har symptom. Provtagning för antikroppar inleds under 
senare halvan av september.  

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 53 Nära vård - lägesrapport 

Mattias Damberg informerar om Nära vård, där målet är att ändra vårdstrukturen 
och utarbeta nya arbetssätt med individens behov i fokus. Pandemin har lett till en 
ökad mobilitet då det tidigt uppstod ett behov av att kunna erbjuda ökat stöd till 
patienter i hemmet för att undvika fysiska sjukhusbesök. Till exempel fick den 
palliativa enheten ett utökat uppdrag för att bland annat sköta blodprovstagning för 
sköra patientgrupper i hemmet för att minska risken för smittspridning. Det har också 
möjliggjorts för läsbehörighet av patientjournaler i alla kommuner i länet. Arbetet 
framåt handlar om att utvärdera samverkan och skapa en gemensam 
utvecklingsorganisation där både region och kommun deltar i styrande grupper. 

Beredningen diskuterar bland annat ansvarsfördelningen mellan regionen och 
kommunen och den ekonomiska aspekten av Nära vård, där det främst är en 
kvalitetsvinst som förväntas.  

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 54 Uppföljning Covid-19, näringsliv 

Maria Linder informerar om läget och att man ser indikationer på återhämtning, dock 
fortsatt på en låg nivå. Hon berättar vidare om situationen gällande varsel, där det 
under slutet av sommaren varit lugnare efter några tunga varsel i juni. Många har 
beviljats korttidsarbete, ca 12 000, varav hälften inom tillverkning. Arbetslösheten 
har planat ut men ligger på en hög nivå, och de som stod långt ifrån 
arbetsmarknaden står nu ännu längre ifrån. Hon informerar även om att konkurserna 
ökar något och är ca 20% fler än 2019. Hon berättar om pågående insatser regionalt, 
bland annat förs en löpande dialog med näringslivsfrämjande aktörer och ALMI 
förstärks. 125 brygglån som förfaller mars-juni 2021 är beviljade. Särskilda satsningar 
för besöksnäringen görs och flera ESF-projekt är på gång. 

Beredningen diskuterar att näringslivet är hårt drabbat och hur lokala initiativ 
uppmuntras. Beredningen diskuterar även brygglånen och oron kring vad som 
händer om den tillväxt som företagen förväntar sig inte kommer.  

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 
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§ 55 Kollektivtrafik - nulägesrapport och planering inför 2021 

Arne Andersson informerar inledningsvis om att det är en ansträngd ekonomisk 
situation då resandet, och därmed också intäkterna, har minskat till följd av 
pandemin. Han presenterar statistik, där man kan se att nöjdheten hos kunderna 
ligger på en hög nivå och att drygt hälften anser att kollektivtrafiken är prisvärd. Man 
har dock tappat marknadsandel och är nu nere på 11%. Han berättar vidare att man 
under hösten använder full kapacitet och anpassningar som kommer att ske under 
hösten är till exempel att det ska bli möjligt att skylta fullsatt på bussen och 
gymnasieskolor är förberedda på att sköta en viss del av undervisningen på distans 
med kort varsel. Han avslutar med att informera om tidplanen för revidering av 
trafikförsäkringsprogrammet, där det kommer att hållas ett målseminarium med 
kommuner, politiker och tjänstemän den 23 september.  

Beredningen diskuterar om det planeras för några extra insatser för att få tillbaka 
resenärerna. Det höga förtroendet och att det upplevs relativt prisvärt ses som 
positivt då det ger ett bra utgångsläge för nystarten efter pandemin. Beredningen 
diskuterar också kring vad som räknas som full buss och även munskydd och 
rekommendationerna kring det diskuteras.  

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 56 Årlig uppföljning av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för åren 2014 – 2020 
RV201020 

Simon Bölling informerar om årlig uppföljning av det regionala 
utvecklingsprogrammet, RUP. Han nämner olika mål och indikatorer och resultaten 
för dem där han visar en jämförelse mellan 2018 och 2019 gällande hur stor andel av 
målen som nås. Han presenterar vidare hur utvecklingen av en del av indikatorerna 
ser ut där till exempel befolkningsutveckling har tappat fart och ungas mående 
fortsätter att försämras men sysselsättningen ökar i alla grupper och antal 
företagsetableringar i länet ökar. Länet får allt bättre tillgång till bredband och man 
ser en kraftigt ökad produktion av solkraft samt en ökad energieffektivitet i 
ekonomin. 

Beredningen diskuterar vad som avses med rätt kompetens, där det informeras att 
det brutits ned i delmål, som till exempel andel behöriga till högskola och andel som 
går vidare till högre studier. 

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 57 Regional utvecklingsstrategi, RUS - från strategi till verkstad 
RV200720 

David Lundgren informerar om RUS, den regionala utvecklingsstrategin, där 
huvudmålen, som att länet ska vara välmående, tillgängligt och nyskapande genom 
hållbar tillväxt, i sin tur är uppdelade i ett antal delmål, som till exempel balans på 
bostadsmarknaden, tillgång till snabbt bredband och att öka den regionala 
ekonomiska förnyelseförmågan. Uppföljning sker genom ett webbaserat 
uppföljningssystem och man erbjuder internt och externt stöd för integrering i 
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strategier och handlingsplaner, stöd till satsningar, fokusmöten och medverkan i 
verksamhetsplanering.  

Regionala utvecklingsförvaltningen ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med 
länets kommuner och erbjuder ett ”RUS-stöd” när det kommer till kommunernas 
arbete med verksamhetsplaner och dylikt, det vill säga en möjlighet att ta del av 
Region Västmanlands expertkompetens inom vissa sakområden. 

Beredningen diskuterar bland annat det regionala utvecklingsansvaret i förhållande 
till den nyligen beslutade nedläggningen av flygplatsen och en förfrågan om ett 
utvecklingsprojekt som har bäring på flygteknik, samt att det står i RUS att flygplatsen 
är värdefull för att nå andra länder. 

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 58 Kompetensförsörjning 

Charlotta Larspers informerar om det regionala arbetet med kompetensförsörjning. 
Särskilt fokus ligger på kopplingen till en del av målen i RUS. Hon berättar även om 
”Livslångt lärande” som handlar om rätt utbildning i rätt tid, bättre integration av 
nyanlända och att ta tillvara kapacitet. Strategiska insatser som pågår är bland annat 
dialog och samverkan regionalt och nationellt, framtagande av 
kompetensförsörjningsstrategi samt Västmanlands kompetensportal, där man har 
samlat alla tillgängliga utbildningar i Västmanland och runt omkring. Hon informerar 
vidare om att projekt finansieras av Tillväxtverket och ESF och att man arbetar med 
smart kompetens och till exempel bygger på ej behöriga lärares utbildningar för att få 
fler behöriga lärare. 

Beredningen diskuterar bland annat att den kommunal rankningen är låg och hur 
man ska lyfta utbildningsnivån i grundskola och gymnasium samt möjligheten till 
lärlingsjobb för skoltrötta.  

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 59 Liv och hälsa Ung 

Lydia Ersberg och Linnea Hasslin inleder med att ge en kort sammanfattning av länets 
resultat, där den övergripande bilden är att måendet har försämrats hos samtliga 
årskurser och hos båda könen. En ojämlikhet i mående ses utifrån socioekonomi, 
sexualitet, funktionsnedsättning och kön. Även skoltrivsel kopplas till mående och 
den negativa stressen har ökat. Den sociala tilliten har däremot ökat och det är färre 
som röker men fler i årskurs nio dricker alkohol och relativt få når upp till 
rekommendation om fysisk aktivitet. De informerar vidare upplevd stress och 
otrygghet. Möjliga åtgärder som presenteras är bland andra att stärka 
vårdnadshavare genom föräldraskapsstöd, integration av hälsosamma levnadsvanor 
och att arbeta för fler grönstrukturer i områden med sämre socioekonomiska 
förutsättningar. 

Beredningen diskuterar vad som ligger i frågan funktionsvariation och nämner till 
exempel diabetes som är en somatisk sjukdom men som är en funktionsvariation. 
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Beredningen diskuterar även sociala medier och dess koppling till mobbing och lyfter 
vikten av att vara lyhörd för vad ungdomarna upplever gällande otrygghet. 
Beredningen diskuterar vidare om svaren återkopplas till de som svarar och även 
vikten av att föräldrar får vetskap om svaren, eftersom en del frågor rör hem och 
hemmiljö.  

Önskas mer och fördjupad information, exempelvis på kommunnivå, går det bra att 
kontakta Regionala utvecklingsförvaltningen. Hela undersökningen finns också 
publicerad på https://regionvastmanland.se/utveckling/. 

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 60 Tillgång till stöd och utredning hos logoped för barn 
RV191664 

Vid regionfullmäktige 2020-02-18 § 23 biföll regionfullmäktige en motion med förslag 
om bland annat att Region Västmanland inom strategisk regional beredning tar 
initiativ till en diskussion med länets kommuner om hur barns tillgång till stöd och 
utredningar hos logoped kan stärkas. 

Beredningens beslut 
1. Ärendet förs över till Samverkansgrupp barn unga, som får i uppdrag att 

återkomma med upplägg inklusive tidsåtgång och återrapportering gällande en 
diskussion med länets kommuner om hur barns tillgång till stöd och utredningar 
hos logoped kan stärkas. 

§ 61 Intresseföreningen Bergslaget 
RV200790 

Ordförande föredrar bakgrunden till ärendet. Beslutet att gå med i föreningen togs 
1995 inom ett EU-projekt.  

I en skrivelse från Fagersta via Marino Wallsten vädjades om att regionen inte ska gå 
ur Intresseföreningen Bergslaget och att frågan ska omprövas i regionstyrelsen.  

Ordförande framhåller att regionens arbete med ekonomi i balans gör att alla 
verksamheter behöver ta ansvar, och samtliga gruppledare var överens om att gå ur 
Intresseföreningen Bergslaget. Det finns inga signaler på att beslutet kommer att 
ändras. 

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 62 Ekonomi - nya siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR 

Fredrik Holst inleder med statistik över konjunkturläget från SCB och 
Konjunkturinstitutet, det går sakta tillbaka uppåt. Han går sedan över till nyckeltal 
från den svenska ekonomin från SKR samt skatteunderlagsprognoser från SKR, 
Ekonomistyrningsverket och regeringen. Han diskuterar också ränteläget och 
förändringar på världsmarknaden och de konsekvenser detta kan medföra. 
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Beredningen diskuterar att länder som Grekland, Spanien och Italien redan har 
problem och hur det påverkar omvärlden. 

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 63 Övriga frågor 

Barbro Larsson informerar om att en utredning om LSS, Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, behandlats i Chefsforum och påpekar att det bör ses över 
om det finns fler beslut från VKL, Västmanlands kommuner och landsting som 
behöver följas upp. 

§ 64 Kommande möte 

Vid nästa sammanträde planeras följande frågor: 

• Status RUS genomförande 
• Läget i länet 
• EU-frågor 
• Kompetensförsörjning 
• Verksamhetsplan 2021 
• Avtal om hemsjukvård 
 

 
Vid protokollet 
 

Cecilia Skanser, mötessekreterare 
 

Justerat 2020-09-17 
 

Denise Norström Malin Gabrielsson 
Ordförande Justerare 
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Organ Samverkansgruppen barn/unga 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 15 maj 2020 

 
Ledamöter Barbro Larsson (C), Ordförande, Region Västmanland 

Richard Fallqvist (L), Region Västmanland 
Isa Österberg (L), ersätter Mohammed Rashid (M), Region Västmanland 
Hans Ivarsson (C), Arboga 
Sune Andersson (S), Fagersta 
Angelica Stigenberg (S), Kungsör 
Andreas Trygg (V), ersätter Roger Eklund (S), Köping 
Bengt Larsson (C), Sala 
Anna Lundberg (L), Vice ordförande, Västerås 
Caroline Högström (M), Oppositionens plats 

  

Ersättare Marie-Louise Söderström (C), Arboga 
  

Övriga Jeanette Källstad, Utvecklingsstrateg, Social välfärd 
Susanne Holmsten, Utvecklingsstrateg, Social välfärd 
Malin Helander, Förbättringsledare, Regionkontoret 
Fredrik Söderqvist, Epidemiolog, Folkhälsa 
Eva Wilhelmsson, Mötessekreterare 

  
 

1 Inledning 

Ordförande inleder och hälsar Samverkansgrupp barn/unga välkomna. 

2 Nästa sammanträde 

Beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 21 augusti 2020 kl 09.00. 

 

3 Rapport från kommunerna om rådande läget och åtgärder inom barn och unga med 
anledning av Covid-19 

Samtliga ledamöter och/eller ersättare uppmanas att kort rapportera (5 minuter) 
från respektive kommun. 

Arboga har haft mycket hög frånvaro i förskoleverksamheten (i början upp till 70 
procent), men frånvaron ligger nu på en mer normal nivå. Arboga efterlyser en 
länsgemensam strategi för barn som är friska, men hålls hemma på grund av oro för 
smitta. 

Fagersta rapporterar om stabilt läge. Det är inte längre så stor frånvaro av barn på 
förskolorna, inga bufféer serveras och man vistas utomhus så mycket som möjligt. 
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Även grundskolan rapporterar om mindre frånvaro. Man har anpassat 
undervisningen genom att till exempel glesa ut i klassrummen, ställa in studiebesök 
och tillse att elever i år 9 får det stöd de behöver för att kunna nå målen. 

Kungsör rapporterar om stor frånvaro av barn i förskolan och man har undvikit att slå 
ihop avdelningar. Inom grundskolan är det bra lärartäthet men stor frånvaro av 
elever. Matkuponger delas ut till gymnasieelever i Kungsör för att kunna äta lunch på 
någon av ortens restauranger. Befarar att våld i nära relationer ökat 

Köping rapporterar om minskad sjukfrånvaro bland barn och personal sedan i april. 
Köping instämmer med Arboga om att det vore bra med en länsgemensam strategi 
för barn som hålls hemma trots att de är friska. Stödundervisning erbjuds till 
högstadie- och gymnasieelever som behöver extra stöd, bland annat erbjuds 
ferieskola under sommaren. Genom en mat-app erbjuds gymnasieelever äta lunch på 
någon av stadens restauranger. Betonar vikten av att få igång ungdomsverksamheten 
och träna utomhus, till exempel fotboll och friidrott, kan bli problem om uppehållet 
blir för långvarigt.  

Sala rapporterar om få fall av Covid-19 i skolan, skolelever på plats har i vissa fall 
förbättrat sina resultat. Har haft med kontakt med föräldrar som hållit sina barn 
hemma en längre tid, det är en pressad situation hos lärarna men ingen större 
sjukfrånvaro bland lärare.  

Västerås rapporterar att inom förskolan har frånvaron för både personal och barn 
minskat. Även i grundskolan har frånvaron minskat, vissa skolor har haft hög frånvaro 
av lärare. Sommarskola kommer att hållas för elever som har behov av det. En 
central samordnare har anställts för att informera och ta emot frågor. Försök görs för 
att få tillbaka barn till skolan som har långvarig frånvaro. Liten frånvaro i 
gymnasieskolan. Socialtjänsten har ett minskat antal aktualiseringar. 

Regionen rapporterar att BUP inte har märkt någon direkt ökning av ärenden på 
grund av pandemin.  Arbetet med Nära vård har kommit en bit, mobila enheter åker 
ut till patienter.  

Ledamöterna diskuterar vikten av att ha en gemensam strategi inom regionen hur 
skolan och socialtjänsten ska agera vid långvarig frånvaro hos vissa elever. 

Ledamöterna diskuterar möjligheterna med sommarläger, hur det blir med dem. I 
Västerås kommer kolloverksamheterna att genomföras men i lite förändrad form.  

4 Processöversyn barn, ungdomar och unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa i Västmanland 

Malin Helander informerar om processöversynen som är ett pågående 
utvecklingsarbete inom samverkansområdet. Malin Helander leder processöversynen 
som Region Västmanland och länets kommuner genomför gemensamt. Syftet med 
processöversynen är att förbättra stöd, vård och behandling av barn, ungdomar och 
unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa i hela länet. Just nu pågår kartläggning av 
nuläge, arbetet fortsätter med att ta fram önskat läget och förbättringsområden. 
Därefter kommer implementeringsfasen och slutligen uppföljning. Samverkansgrupp 
barn/unga är ett av forumen för förankring tillsammans med flera andra. 
Invånardialog ska genomföras kopplat till processöversynen och syftet är att få fram 
synpunkter om önskat läge. Processöversynen beräknas vara klar hösten 2021. 
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5 Nytt resultat från undersökningen Liv och Hälsa Ung 

Fredrik Söderqvist informerar om elfte undersökningen där resultaten just blivit 
klara.  

Liv och hälsa ung riktar sig till alla skolungdomar i år 7 och 9 samt år 2 i gymnasiet. 
Syftar till att beskriva ungdomars hälsa och levnadsvillkor. Andelen besvarade 
enkäter är fortfarande hög. Resultaten kommer att spridas på olika sätt, bland annat 
kommer respektive kommun att få ett bildspel med den egna kommunens resultat 
inom kort. Undersökningen Liv och hälsa ung genomförs vart tredje år. Fredrik 
Söderqvist beskriver den regionala styrningen för folkhälsoarbetet med målområden, 
utvecklingsstrategier och livsområden.  

Andelen killar och tjejer som mår bra i år 9 fortsätter att minska jämfört med 2012, 
framför allt finns en försämring hos killarna. Den sociala tilliten har ökat bland unga 
och ökar med stigande ålder. Fler unga har någon att vara med i skolan och 
kränkande behandling/mobbning har minskat men skoltrivseln bland både killar och 
tjejer har också minskat jämfört med tidigare resultat. Undersökningen visar att 
levnadsvanor har stor betydelse under uppväxten.  

6 Dialog om förslag till Årsplan 2020 

Jeanette Källstad går igenom förslag till årsplanen för Samverkansgrupp barn/unga 
som tagits fram utifrån dialog vid tidigare samverkansmöte.  

Ledamöterna uppmanas att kommentera förslaget. Möjligheten till digital närvaro på 
sammanträdena för samverkansgruppen önskas. Punkt om fysisk aktivitet önskas.  

Barbro Larsson betonar vikten av nätverket för skolsköterskor, SRB vill att projektet 
fortsätter till december 2021. 

Beslut 

1. Årsplanen antas med tillägg om den fysiska aktivitetens betydelse för barn och 
unga samt tillägg om möjligheten till digital närvaro på sammanträdena. Årsplanen 
skickas vidare till SRB. 

  

7 Övriga frågor 

Den planerade presidiekonferensen i augusti skjuts upp på grund av den rådande 
situationen med Covid-19. 
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Organ Samverkansgruppen kultur/idrott 

Plats Digitalt möte via Teams 

Tidpunkt Fredagen den 29 maj 2020 

 
Ledamöter Agne Furingsten (L), Ordförande, Region Västmanland 

Lena Johansson (S), Region Västmanland, deltar på distans 
Jan Erik Jansson (M), Region Västmanland 
Jan Johansson (M), Fagersta, deltar på distans 
Mikael Peterson (S), Kungsör, deltar på distans 
Elizabeth Pettersson (S), Norberg, deltar på distans 
Anders Westin (C), Sala 
Lena Lovén-Rolén (S), Skinnskatteberg, deltar på distans 
Christina Waster Jansson (S), Surahammar, deltar på distans 
Marcus Lindgren (MP), Vice ordförande, Västerås 
Anna Hård av Segerstad (M), Oppositionens plats, deltar på distans 

  

Ersättare Eleonor Westlund (C), Region Västmanland, deltar på distans 
Shpetim Pirraku (S), Region Västmanland, deltar på distans 
Anna Kramer (M), Region Västmanland, deltar på distans 
Anna Eriksson (S), Köping 
Jessica Silversten (S), Sala 

  

Övriga Lena Karlström, Verksamhetschef, deltar på distans 
Kristin Stenman, Distriktsidrottschef, RF-SISU Västmanland, deltar på distans 
Christina Ersson, Mötessekreterare 

  
 

§ 1 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 11 september 2020 kl 09.00. 

§ 2 Inledning 

Ordförande inleder och hälsar Samverkansgrupp kultur/idrott välkomna. 

§ 3 Arbetet med regional idrottsplan 

Lena Karlström inleder och Kristin Stenman informerar om Idrottspolitiskt program. 
Hon inleder med en tillbakablick från tidigare möte den 8 november då programmet 
presenterades i den form det hade då. RF/SISU Västmanland har fått uppdraget att 
skriva fram programmet. Kristin Stenman presenterar projektgruppen och går över 
till det regionala idrottspolitiska programmet, som har grund i politiskt beslut. Hon 
går igenom syfte, avgränsning och hur planen samverkar med andra regionala planer. 
Planen beräknas vara klart till 30/6 2021. 

Hon går igenom hur idrottsplanen bidrar till målen i den regionala utvecklings-
strategin och hur man löpande ligger i linje med kulturplanen under framtagandet av 
idrottsplanen. Hon går över till processen där kommunerna och regionen varit 
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delaktiga. Viss verksamhet har fått senareläggas på grund av covid-19-pandemin, 
men processen löper ändå på och den planerade kommunturnén kan 
förhoppningsvis genomföras under hösten. 

Erfarenheterna från arbetet med kulturplanen är värdefulla under arbetet med 
idrottsplanen. Idrottsplanen är också viktig i arbetet med Nära vård med större fokus 
på folkhälsa, där idrotten har en viktig roll. Rapporten Liv och hälsa ung har nyligen 
kommit och idrotten kan spela en viktig roll i att främja hälsa hos unga i länet. 

Ordförande skickar en hälsning till arbetsgruppen via Kristin och tackar för deras 
goda arbete. 

§ 4 Rapport från kommunerna om rådande läget och åtgärder inom kultur och idrott med anledning 
av Covid-19 

Deltagande representanter för respektive kommun rapporterar. 

Arboga: inga representanter på sammanträdet. 

Fagersta: Man har tagit fram en informationsskrift om förskola, skola och 
grundsärskola. Kulturskolan erbjuder undervisning som vanligt med möjlighet till 
enskilda och/eller digitala lektioner. Biblioteket har ordinarie öppettider, men antal 
sittplatser är begränsat. Viss övrig verksamhet har flyttat ut utomhus. Kompensation 
utgår efter ansökning från föreningar och hanteras via senareläggning av fakturering. 
Studieförbund får generella bidrag på 2019 års nivå. Kulturskolan kommer att ge 
konserter utomhus vid äldreboenden. Nationaldagsfirandet kommer att hållas 
digitalt. 

Hallstahammar: inga representanter på sammanträdet. 

Kungsör: Kontakten med föreningarna framhålls. Man har fått in en del skrivelser om 
att arrangemang har blivit inställda. Medel har avsatts för kompensation, och 
beslutet gäller till 31 augusti. Nationaldagsfirandet har ställts in.  

Köping: Förvaltningen tar fram riktlinjer för nettoförluster för arrangemang. 
Föreningsbidraget utgår med 100 % för 2020 för samtliga föreningar, dvs. både 
kultur- och idrottsföreningar. 

Norberg: Verksamheten rullar på. Biblioteket kör ut böcker till låntagare vilket är 
uppskattat. Idrottsföreningarna kör träningar utomhus och i mindre grupper. En 
sommarpatrull har startat där äldre unga tar med sig ungdomar och gör olika saker 
som att hjälpa personer i riskgrupper att handla. En del större evenemang ställs in. 
Verksamheter flyttas ut. Restaurangerna har fått starta sina uteserveringar tidigare 
än vanligt.  

Sala: Extra medel har avsatts till Kultur och fritid för kompensation. Planhyror blir 
avgiftsfria, och föreningslivet får längre tid på sig att skicka in årsmöteshandlingar. 
Man har också infört ett utökat ansökningsförfarande. Önskemål framförs om att de 
kommunala stöden skulle kunna synkroniseras med Kulturrådets medel. Konstateras 
att det finns nationella medel att söka för mycket, men det finns föreningar som inte 
kan söka nationella medel, exempelvis scouter, funkisrörelsen med flera, och det 
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medför ökad arbetsbörda för kommunen. Sommarläger skjuts fram men kommer att 
genomföras i slutet av sommarlovet.  

Regionen har haft dialog med Kulturrådet och kommer att få uppgifter om vilka som 
sökt medel i Västmanland. Uppgifterna kommer att skickas till kulturcheferna. 

Skinnskatteberg: Tackar för allt det goda arbetet med idrottspolitiska 
planen/programmet. Kommunen har utgått från dialog med föreningar och har 
utgångspunkten att ha ordinarie verksamhet igång så långt som möjligt. Bibliotekets 
verksamhet hålls igång. Kulturskolan för barn löper på, delvis på distans. Inför 2020 
hade extra medel avsatts till föreningslivet vilket gör att det finns möjlighet till ökat 
stöd efter dialog med kommunen. Barn -och ungdomsverksamhet har gratis hyra i 
kommunens lokaler. Man har kunnat genomföra kolloverksamhet, men det är större 
problem med feriejobben. 

Surahammar: Idrottsverksamhet har flyttat utomhus, och större evenemang ställs in 
eller flyttas till hösten. Biblioteket i Sura har öppet, men personal är bara på plats på 
eftermiddagarna och antalet sittplatser har minskats. Man håller särskilt öppet för 
riskgrupperna och har infört hemleverans av böcker. Biblioteket i Virsbo har öppet 2 
gånger/vecka, och biblioteket i Ramnäs är stängt. 

Västerås: Håller med om missnöjet med modellen för fördelning av nationella bidrag. 
En del aktiviteter har ställts in eller senarelagts. Biblioteken har haft öppet utom 
mycket små enheter. Kommunalförbunden använder digitala lösningar, 
utomhusteater och utomhuskonserter men har förlorat mycket biljettintäkter. 
Kommunen återkräver inte beviljade evenemangsstöd även om evenemangen ställs 
in, och medel som betalats ut behöver inte återbetalas. Lokalhyror för inställda 
sommaraktiviteter debiteras inte, och föreningarna har också möjlighet att aktivt 
ansöka om medel. Kommunstyrelsen har tagit två paket med stöd till lokala 
näringslivet som också kommer kulturentreprenörer till del. Många kulturföretagare 
är i kontakt med bl.a. Almi för att få hjälp. Beslut har fattats om 100 000 kronor i 
extra insatser som föreningarna får ansöka om. Hyresstöd kan utgå, men föreningar 
kan också få omställningsbidrag, dock inte båda. Kolloverksamhet är igång, men 20 
barn kommer inte att få möjlighet att vara med utan har fått presentkort som 
kompensation och är garanterade plats nästa år. 

Ordförande sammanfattar och konstaterar att kommunerna hanterar krisen bra med 
en positiv attityd och att goda insatser görs för kultur- och idrottsverksamhet i länet. 

§ 5 Information om arbetet med regional kulturplan 

Lena Karlström informerar. Arbetet pågår enligt plan. Hon går igenom strategiska 
prioriteringar för perioden 2019 - 2022 och diskuterar olika perspektiv på 
kulturområdet. Hon tar upp olika regionala kulturverksamheter och berättar om olika 
projekt som fått stöd av Kulturrådet och som bland annat handlar om Regionalt 
resurscentrum för konst, språkstärkande aktiviteter samt Scenkonstbiennalen 2021. 
Därefter berättar hon om ett antal pågående utvecklingsområden som Regional 
kulturskola, Dans för Hälsa, Kulturarv Västmanland och Västmanlands Teater. 

Hon går över till hur covid-19 påverkar länets kulturliv och tar bland annat upp att en 
del av teaterns uppsättningar och olika andra kulturinstitutioners aktiviteter finns 
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digitalt på webben. Hon berättar också bland annat om KulturLabbet och Warmup 
där unga arrangerar kultur för unga. 

Hon avslutar med att en tidplan för arbetet med nästa kulturplan är under 
framtagande. 

§ 6 Övriga frågor 

a) Dialog om Kulturting 12 november, troligtvis i Västerås 
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings Universitet 
som forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, är inbokad som 
föreläsare. Lena Karlström efterlyser inspel och goda idéer om utformningen av 
dagen. Ordförande diskuterar olika aspekter på och forskning kring frågan hur 
man gör en plats attraktiv och hur länet kan göras intressant. 
Samverkansgruppen konstaterar att temat är bra. 
En del skulle kunna handla om hur man växlar upp enskilda insatser till 
gemensamma aktiviteter. Hur kan vi tillsammans göra mer av det vi redan har 
och gör för att attrahera turister och besök?  
Samverkansgruppen påpekar att man bör fundera över målgruppen för dagen; 
redan engagerade behöver inte engageras ytterligare. En idé är att bjuda in även 
till exempel näringslivet. Diskussion, grupparbeten etc är viktiga för delaktighet. 
Samverkansgruppen skickar med kopplingen till hälsofrågor samt att nyttja 
länets kultur för folkbildning. 
Lena Karlström framhåller kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin och 
att dagen blir ett väldigt bra inspel till nästa kulturplan. 

b) Hur ska man som kommun se på kulturaktörer som är producenter och helt eller 
delvis lever på sin konst och som söker stöd för exempelvis produktion av en ny 
teaterföreställning som huvudsakligen ska spelas på turné utanför kommunens 
gränser? I Västerås finns aktörer som får årligt produktionsbidrag och det finns 
också en pott för detta. Det finns dessutom möjlighet att få medel från 
regionen. Dialog och samråd mellan kommunerna och regionen behövs så att 
man kan utveckla en bra modell för detta.  

c) I höstas tecknades avtal med regionen om bibliotekssamverkan och en del rörde 
logistik, transport mm. Hur ska kostnadsfördelningen se ut, och ska regionen 
fortsatt delta i finansiering av logistik och transporter? Lena Karlström ber att få 
komma tillbaka med svar. Frågan tas upp igen vid mötet 11 september. 

d) Det gjordes en utredning om kultur o scenkonst för några år sedan. Kan man 
hitta delar som behöver dammas av och jobba vidare med dem utifrån den 
ökade digitaliseringen av kulturen? Frågan är levande och kan lyftas till 
strategisk regional beredning. 

e) Regional bibliotekssamverkan är ett bra exempel på hur kommunerna kan 
samverka och få en bättre kulturskola för barn och unga. Från Sala är man 
nyfiken på hur kommuner ser på samverkan mellan kulturskolan och 
civilsamhället – vad finns det för exempel? Bakgrunden är att man upplevt 
skepsis från kulturskolecheferna när det gäller att samverka med civilsamhället. 
Frågan tas upp igen till lite djupare analys vid nästa sammanträde med 
samverkansgruppen; gruppen funderar utifrån sin roll. 

f) Mikael Peterson: Hembygdsföreningen Kungsgården Kungsör har det tungt med 
ekonomin och äger fastigheten. Hur hanteras sådana frågor i kommunerna? 
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Frågan tas upp vid tjänstemannaberedningen inför nästa sammanträde med 
samverkansgruppen. Till dess föreslås en inventering av hur det ser ut ute i 
länet. I Köping har kommunen gått i borgen för hembygdsföreningen. 

§ 7 Sommarhälsning 

Ordförande konstaterar att dagens sammanträde har givit positiva inspel och bra 
information om hur covid-19-pandemin hanteras. Han tackar för deltagandet och 
önskar alla en skön sommar där vi kan lära känna varandra och vår närmiljö bättre. 

 

Vid minnesanteckningarna 

 

Christina Ersson, mötessekreterare 
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Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl.15.00-
16.00 

Beslutande Dan Stigenberg (S), Kungsör 
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Övriga deltagare Hans Carlsson (M), Kungsör 
Magnus Vidin (SD), Kungsör 
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga 
Samordnare miljö- och hälsoskyddsenheten Maria Frejhed  
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl 
Samordnare central adm Lotta Alm 
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§ 68  

Information 

Förbundschefen informerar om utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. 
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§ 69 Änr MI 2020-821 

Remiss från Mark- och miljödomstolen avseende ansökan 
om tillstånd till vattenverksamhet berörande Råsjön i Ar-
boga kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inget att erinra mot den pla-
nerade åtgärden. Tydliga villkor för skötsel och underhåll bör anges i till-
ståndet.  
 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Remiss från Mark- och miljödomstolen den 26 augusti 2020 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 september 2020 

 

Sammanfattning 

Från Mark- och miljödomstolen (Målnummer M 1410-20) har inkommit re-
miss i rubricerat ärende för yttrande senast den 30 september 2020.  

Ansökan avser tillstånd till vattenverksamhet för dämning med mera och 
omprövning av Racksätters dikningsföretag år 1947 berörande Råsjön i 
Arboga kommun.  

Syftet med åtgärden är att återställa Råsjön som inte har varit en sjö på 
över 100 år. Det forna sjöområdet har efter den sista sänkningen år 1947 
vuxit igen och försumpats. Avsikten är att åstadkomma ett våtmarksom-
råde på 22 hektar med sjö samt omgivande gräsbevuxen strandzon. Ytter-
ligare cirka 15 hektar högre belägen åkermark kommer att i varierande 
grad påverkas genom försämrade dräneringsförhållanden.  För att skapa 
sjön kommer dämning att ske genom att anlägga en jordvall över företa-
gets huvuddike söder om Råsjöns forna område. Till detta kommer mas-
sor tas från bland annat närliggande åkermark.  

Innan själva restaureringen kan påbörjas behöver en del åtgärder genom-
föras. Utloppsdiket måste rensas så nuvarande vattennivå kan sänkas så 
arbetsmaskiner kan komma fram. Detta bedöms kunna genomföras inom 
ramen för nu gällande tillstånd.  

 
 
Skickas till 
mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
Akten 

mailto:mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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§ 70 Dnr 55/2019-041 

Taxa för bygglov 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov 
att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för bygglov den 13 september 2020 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

 

Sammanfattning 

Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering 
sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 1,6 
% som förbundet har för sin verksamhet i enlighet med den ekonomiska 
flerårsplanen 2021-2023 behöver bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas 
från 1,09 till 1,1 och timavgiften höjas från 980 kronor till 995 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 71 Dnr 57/2019-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbal-
kens område att gälla från och med 1 januari 2021 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (inklusive bi-
lagor 1-4) den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 
 

Sammanfattning 

Taxan består av en inledande del och fyra bilagor (tillsyn och prövning, 
avgiftsklasser miljöfarliga verksamheter, avgiftsklasser hälsoskyddsverk-
samheter samt risk- och erfarenhetsbedömning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av miljösanktionsav-
gifter och för delgivning. 

Tillägg har gjorts gällande prövning av förlängt hämtningsintervall eller 
eget omhändertagande av fosforfiltermaterial.   

Förtydligande och tillägg har gjorts för inrättande av enklare bad-disk-
tvätt-avlopp. Handläggningstid för tillsyn enskilt avlopp har ändrats till 
fast handläggningstid.  

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för tillsyn 
enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och med stöd av 
självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften från 980 
kronor till 1 060 kronor. 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 72 Dnr 58/2019-041  

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-
het enligt alkohollagen (folköl) att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt alkohollagen den 13 september 2020 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 
 
Timavgiften i taxan för verksamhet enligt alkohollagen jämförs med ti-
mavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 
taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning 
som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 
kronor till 1 060 kronor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 73 Dnr 60/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-
het enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från 
och med 1 januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkeme-
del den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 
 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Timavgiften för receptfria läkemedel jämförs med timavgiften inom miljö-
balkens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och 
hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret 
gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 74 Dnr 66/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande pro-
dukter 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-
het enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1 
januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 
13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 
 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Timavgiften för lag om tobak och liknande produkter jämförs med ti-
mavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 
taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning 
som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 
kronor till 1 060 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 75 Dnr 61/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-
het enligt strålskyddslagen att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen den 13 september 2020 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning 

Timavgiften för strålskyddslagen jämförs med timavgiften inom miljöbal-
kens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och häl-
soskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort 
föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2020-09-23 Blad 10 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 76 Dnr 56/2019-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-
ningen 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med 
1 januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den 
13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 
 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av sanktionsavgifter 
och för delgivning. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 
en höjning av timavgiften från 1 060 kronor till 1 130 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 77 Dnr 41/2020-041 

Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive 
tillståndsprövning 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för tillsyn en-
ligt lagen om sprängämnesprekursorer att börja gälla från och med 1 
januari 2021. 
 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndspröv-
ning den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 
 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvar för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer. Avgift får tas ut för tillsyn varför en ny taxa 
behöver antas. 

Timavgiften i taxan jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område 
då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. 
Samma timavgift som för miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla för 
taxan om sprängämnesprekursorer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 78 Dnr 14/2019-002 

Delegationsordning 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning da-
terad den 15 september 2020. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Förslag till delegationsordning den 15 september 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020 

 

Sammanfattning 

Delegationsordningen är i behov av komplettering med anledning av att 
förbundet övertar ansvaret för tillsyn av Lag om sprängämnesprekursorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundskontoret 
Akten 
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§ 79 Dnr 8/2020-042      

Delårsrapport 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2020. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Delårsrapport den 7 september  

 

Sammanfattning 

Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari-31 
augusti 2020. 

Delårsrapporten överlämnades till förbundsmedlemmarna den 11 septem-
ber 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Revisorerna + handling 
Akten 
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§ 80 Änr BLOV 2020-254 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på Valen i Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på fastigheten Valen XXX i Arboga kommun. 
 
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-

dande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 
 

2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2020. Faktura på avgiften skickas separat  

 
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om förhandsbesked den 14 juli 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2020 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Valen i Ar-
boga kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade 
på fastigheten. 100 meter strandskydd gäller på fastigheten. 

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende. 

Trafikverket och Arboga kommun har ingen erinran.  

Länsstyrelsen har ingen erinran men informerar att den aktuella platsen 
ligger inom kulturminnesvårdsprogram från 1987. Av programmet fram-
går att ön kännetecknas av ett småskaligt odlingslandskap av äldre typ 
med åkrar och hagmarker och bebyggelsens gruppering och läge invid 
vattnet ger miljön dess speciella prägel. I programmet bedöms området 
som känsligt för uppförande av fritidsbebyggelse och hela ön bör skyddas 
genom tillämpning av 38 § Byggnadsstadga.   
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§ 80  forts 

 
En ansökan om strandskyddsdispens måste göras till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund i samband med bygglovansökan. 

Mälarenergi Elnät upplyser om att det finns en serviskabel till befintlig 
byggnad. Kabeln är ej inmätt, därför behövs ledningsvisning med utsätt-
ning beställas. Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller 
förhindras av tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt bekostas av explo-
atör. Mälarenergi ska kontaktas när eventuellt behov av omläggning av 
kablar klarställts.  

På fastigheten finns ett enskilt avlopp som i tidigare inventering bedömts 
som gult, det vill säga bristfälligt utan krav på åtgärder i dagsläget.   

För området där byggnationen planeras bedöms råda hög skyddsnivå vid 
inrättande av ny avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för att inrätta 
en ny avloppsanordning ska lämnas in minst 6 veckor innan planerad 
byggstart. 

Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Skickas till  
Sökanden 
Akten 
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§ 81 Dnr 13/2020-002 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti 
till den 31 augusti 2020. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 au-
gusti 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till  
Akten 
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§ 82  

Handlingar för kännedom 

1 Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola på Marknaden i Ar-
boga kommun.  
Änr MI 2020-689 
 

2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U2032, avseende fastighetsreglering och avstyckning 
berörande Hamre och Norra skogen i Arboga kommun.  
Dnr 6/2020-245 
 

3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19295, avseende fastighetsbestämning mellan Åsby 
och Hällby och avstyckning från Åsby i Arboga kommun.  
Dnr 6/2020-245 
 

4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U17190, avseende fastighetsreglering berörande Nann-
berga samt klyvning av Nannberga i Arboga kommun.  
Dnr 6/2020-245 
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